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NEMECSEK PROGRAM
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2020-ban
állította össze a NEMECSEK programot az Európa
Tanács nemzetközi ajánlása és az elmúlt évek
tapasztalatai alapján. Most a már működő
program mintájára a NEMECSEK Sport program
megvalósítása a cél.

A NEMECSEK Program a gyerekekkel foglalkozó
szervezeteket segíti a bántalmazás
megelőzésében, kezelésében és
utánkövetésében.

Célja egy olyan dokumentum (gyermekvédelmi
irányelv) létrehozása, amely biztosítja a gyerekek
jogainak érvényesülését a szervezetben.

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=666497&newsletter_id=1148&utm_source=just_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Funding%20opportunities&utm_content=Child%20protection%20policies%20What%20they%20are%20Why%20they%20are%20so%20important%20When%20t&lang=en


GYERMEKVÉDELMI
IRÁNYELV 

Összefoglalja azokat az elveket és
szabályokat, amelyek segítik, hogy
mindenki – gyerekek és felnőttek
egyaránt – biztonságban érezze magát
a közösségben,

Átlátható és egyértelmű kereteket
nyújt a bántalmazással, kiközösítéssel
kapcsolatos esetek megelőzésére,

kezelésére és utánkövetésére,

Egyértelműen meghatározza a
gyerekekkel foglalkozó felnőttek
felelősségi körét.



HOGYAN LEHET
CSATLAKOZNI A
PROGRAMHOZ?

A programhoz lehet csatlakozni önállóan,
az ingyenes oktató videók és az letölthető
segédanyagok segítségével.

Az Alapítvány segítségét is igénybe lehet
venni a gyermekvédelmi irányelv
elkészítéséhez díjazás ellenében -
tanácsadói közreműködés vagy partneri
együttműködés keretében.



REFERENCIÁK
Iskolák: Pesthidegkúti Waldorf Iskola,  

Puzzle Kamaraerdei Általános Iskola 

Alapítványok: Gyermekhíd, IndaHouse
Hungary, Világszép Alapítvány

Egyéb szervezetek: Budapest
Bábszínház, Budaörs Önkormányzat,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat,
Centrál Médiacsoport, TedxDanubia
Countdown

http://www.suliovi.hu/
http://www.suliovi.hu/


MI HOZTA LÉTRE A
NEMECSEK SPORT
PROGRAMOT?

Fizikai teljesítőképesség határának
a kitolása, határok feszegetése
gyakran magában hordozhatja a
bántalmazás lehetőségét,

Gyerekeket már egészen kicsi
kortól  edzésekre járatják,

Felnőttektől és kortársaktól érkező
bántalmazás fokozott veszélye,

A sport egy speciális, zárt világ,

ezért különálló programot igényel.



MI A CÉLUNK?

A gyerekek biztonságának és
jóllétének növelése a sportban,

Konkrét eszközöket nyújtani a
szabadidő- és versenysporttal
foglalkozó egyesületeknek a
bántalmazás megelőzésére,

jeleinek felismerésére, kezelésére, 

Szemléletformálás, érzékenyítés:

széleskörű, figyelemfelhívó
kampány, hogy a sport hogyan
lehet egy biztonságos örömforrás. 



MELYEK A PROJEKT
FŐBB ELEMEI?

Kutatás: a sportoló gyerekek
tapasztalatainak és szükségleteinek minél
pontosabb megismerése, 

Tanácsadó Testület és Gyerek Tanácsadó
Testület felállítása, MOB együttműködés,

Sablon gyermekvédelmi irányelv
kidolgozása,

Egy kiválasztott partner sportegyesület
saját gyermekvédelmi irányelvének
kidolgozása (tréningek, segédanyagok,
oktatóvideók, utánkövetés),

 Figyelemfelhívó kommunikációs kampány.



TANÁCSADÓ
TESTÜLET

14 főből álló, hiteles szakemberek (sportoló,
edző, sportpszichológus, menedzser) csoportja,
akik közvetlen tapasztalattal rendelkeznek a
sportoló gyerekek mindennapjaival kapcsolatban 

Sportszakemberek, akik a teljesítmény  mellett
fontosnak tartják a gyerekek fizikai és érzelmi
biztonságát is,

Bodnár Ilona, Cseh László, Csipes Tamara,
Drávucz Rita, Faludi Viktória, Mező Boglárka,
Ramocsa Gábor, Sastin Mariann, Steinmetz
Barnabás, Tóth Balázs, Oltalom Sport Egyesület



EREDMÉNYE:

Biztonságos környezet, átlátható
keretek, 

Légkör/intézményi klíma javulása,

bizalmi légkör kialakulása,

Bántalmazás megelőzése, jeleinek
felismerése, kezelése, utánkövetés,

Felkészült és kompetens
szakemberek a sportoló gyerekek
körül.



PROGRAMVEZETŐK:

STÁHLY KATA
VASKUTI GERGELY
 
NEMECSEK@HINTALOVON.HU 


