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Bevezetés

Miről szól ez az ismertető füzet?
Három fiatal osztja meg történeteit – a sajátját és más, alternatív gondoskodásban élő gyermek és fiatal történetét. A történetek jobb rálátást nyújtanak majd
az alternatív gondoskodás működésére, arra, hogy milyen jogaid vannak fiatal
korban, és arra, hogy milyen jogaid vannak alternatív gondoskodásban élő
fiatalként; valamint, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartják-e mások. Az
alternatív gondoskodás egyes helyzeteiről szóló konkrét példák segíthetik a
döntéseidet, és javíthatják a kommunikációdat a gondozóddal és más szakemberekkel. Ha ismered a saját jogaidat és azok életedre gyakorolt hatásait,
bátrabban fogsz megnyilvánulni és szerepet vállalni a gondoskodásod során.1
Alternatív gondoskodás – miről is szól ez az egész?
Minden gyermeknek szüksége van gondoskodó szülőkre. 2 Európában
nagyon sok gyermeknek és fiatalnak nincs lehetősége a szüleivel élni. Sok
esetben ez azért van így, mert a gyermek vér szerinti családja a nehézségeik
miatt nem tud megfelelő szülői gondoskodást biztosítani, vagy azért mert
a szülők elhunytak. Ha a szülők nem tudják biztosítani a szükséges gondoskodást, akkor a gyermeket máshol kell elhelyezni, így más szülők lesznek
felelősek a gondozásáért. Ezt nevezzük alternatív gondoskodásnak, aminek
több típusa is van. A gyermekeket és fiatalokat el lehet helyezni rokonoknál,
kisebb vagy nagyobb gyermekotthonokban, kisebb családszerű lakásotthonban vagy nevelőszülőnél. Ezek a megoldások mind alternatívát
nyújtanak, ha hiányzik a megfelelő szülői gondoskodás. Éppen ezért nevezik
alternatív gondoskodásnak.

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

1 A füzetben található lábjegyzetek a Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (UNCRC)
– a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény – cikkeire utalnak és fejtik ki.
2 A Gyermekjogi Egyezmény 9. cikke a szülőkkel való együttélés jogáról szól,
hacsak nincs rossz hatással ez az együttélés.

5

Péter, Renaldas és Raluca más-más európai országból jöttek, de mindhárman
alternatív gondoskodásban élnek. Egy nap találkoznak egy nemzetközi
ifjúsági eseményen, ahol a gondoskodásban élő fiatalok meg tudják osztani
tapasztalataikat.

Emberi jogok? Hát,
állati jogaink csak nem
lehetnek, nem igaz?

Hahaha!!!
Tudjátok mit srácok?
Valaki azt mondta nekem, hogy
a gondoskodásban élő fiataloknak is
vannak jogaik, egész pontosan
emberi jogaik.

Fejezd be Renaldas! Ne legyél ilyen
negatív! Én is hallottam már ezt-azt
a jogainkról. Ahol én élek, jogunk
van beleszólni a házirend
megalkotásába. Miért ne néznénk
utána ennek a témának?

Most komolyan, egy csomó
kötelességünk van – házi
feladat, szobatakarítás…,
na de milyen jogok? Nem
tudok erről semmit sem.
Nincsenek nekünk jogaink.
Raluca, te mindent elhiszel.
Én azt is hallottam, hogy létezik egy
ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól!
Csekkoljuk le ezt is!

Csekkoljuk! Csekkoljuk!
Csekkoljuk!
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Az alternatív gondoskodás tarthat néhány
napig, hétig, vagy akár évig is, amíg
a gyermek nagykorú nem lesz, amíg be
nem fejezi az iskoláját, vagy amíg a családi
helyzet nem javul. Amennyiben a
gyermeket örökbe fogadják, akkor az
örökbefogadó szülő fia vagy lánya lesz,
tehát így már nem beszélünk alternatív
gondoskodásról.
Régebben, ha a gyermekeknek szükségük
volt alternatív gondoskodásra, gyakran
nagy intézményekben lettek elhelyezve,
ahol akár háromszázan is élhettek együtt
– sokszor mostoha körülmények között.
De az ilyen gondoskodást már nem
tekintjük a gyermekek szükségletét kielégítő megoldásnak, ezért egyre több
európai ország már be is zárta az ilyen
intézményeket.
Manapság a gondoskodás más formáját
részesítik előnyben, ahol a gyerekek
családszerű körülmények között élnek,
sokszor a testvéreikkel együtt.
Az a gyermek és fiatal, aki alternatív
gondoskodásban él, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint az, aki a vér szerinti
családjával él. A kormánynak és a különböző szervezeteknek biztosítaniuk kell,
hogy ezeket a jogokat mindenki elismerje,
és tiszteletben tartsa. 3
De mik is ezek a jogok? Milyen hatással
vannak a gyerekek mindennapi életére?

Szótár

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye
Minden 18 év alatti gyermek és fiatal rendelkezik
jogokkal, amiket az ENSZ, az Egyesült Nemzetek
Szervezete véd. Ezek a jogok a Gyermek
Jogairól Szóló Egyezményben vannak lefektetve.
Ez egy nemzetközi megállapodás az országok
között, ami 1989-ben lépett hatályba.

Minden európai és szinte valamennyi állam
a világon aláírta az egyezményt. Ez azt jelenti,
hogy ezek az országok megállapodtak abban,
hogy védik, és tiszteletben tartják az egyezmény
minden egyes pontját.

20. cikk
Ha egy gyermek nem élhet
együtt a szüleivel, jogosult
az állam különleges védelmére
és segítségére.

35. o. : Mit is jelent pontosan?

3 A Gyermekjogi Egyezmény 2. cikke szerint a kormányok 		
feladata védeni és tiszteletben tartani ezeket a jogokat.
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Az Egyezmény csak általánosan beszél
a gyerekekről, de az olyan gyerekekről, mint
amilyenek mi vagyunk, nem ír! És amúgy
mit is jelent a „különleges védelem
és segítségnyújtás”?

...és amint tudják, az Európa Tanács
már 2005 óta foglalkozik a bentlakásos
intézményekben élő gyermekek jogaival...

Az ENSZ Útmutató

Ez egy jó kérdés! El tudnak helyezni engem a testvéreimmel együtt
azonos nevelőszülőnél? Tudok róluk továbbra is gondoskodni,
miután betöltöttem a tizennyolcat? Ki tudna nekem segíteni
ebben a helyzetben? Hogyan tudhatnék meg bármit is erről?

Létezik egy dokumentum, aminek az
a címe, hogy "Alternatív gondoskodás
a gyermekekről – ENSZ Útmutató". Ez
az útmutató írja le, hogy milyen jogaik
vannak a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek és fiataloknak.
Ezenkívül segítséget nyújt a kormányoknak abban, hogyan előzzék meg a
gyermek vér szerinti családjától való elszakítását. Az útmutatót több kormány,
szervezet, illetve a gyermekek és fiatalok
segítségével alkották meg.
A Gyermekjogi Egyezménnyel ellentétben
ez az útmutató egy ajánlás, nem bír "jogi
kötőerővel".

Találtam valamit, ami
segíthet megválaszolni
a kérdéseinket!
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De mivel az ENSZ Közgyűlése elfogadta
ezt az útmutatót, segíti a kormányokat,
hogy javítsák az alternatív gondoskodást,
minden gyermek és fiatal javát szolgálva.

Az Európa Tanács ajánlása
a bentlakásos intézményekben
élő gyermekek jogairól
Ebben az ajánlásban az Európa Tanács
minden európai kormányt arra ösztönöz,
hogy megfelelő minőségű ellátást kínáljon a bentlakásos gondoskodásra szoruló
gyermekek részére. Az ajánlás ezen felül
több speciális jogot rögzít kifejezetten a bentlakásos gondoskodásban élő
gyermekek számára, olyan mértékadó
szabályokkal együtt, amelyek e jogok
betartását garantálják.

Váó!

Ez azt jelenti, hogy
az Európa Tanács
ajánlása az olyan
gyerekekkel és fiatalokkal
foglalkozik, mint amilyenek
mi is vagyunk.
Na, ha majd ezt Reluca
és Péter meghallja!
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Hát ez eszméletlen kúl volt,
srácok! Az Európa Tanács
meglátogatása nagyon érdekes
volt, beszéltünk a bentlakásos
gondoskodásban élő
gyermekek jogairól.

Az Európa Tanács ajánlásokat
dolgozott ki, amik megoldást jelenthetnek
az olyan gondoskodásban élő gyerekeknek,
mint mi vagyunk. Ha jól értettem,
a kormányok ígéretet tettek ezeknek
a megoldásoknak az átvételére.

Mesélj
el mindent!

32 különböző nemzetiségű, gyermekvédelmi gondoskodásból érkezett gyermek
és fiatal működött közre ebben a projektben, hogy más gyerekek és gondozók is
jobban megértsék az alternatív gondoskodás működését, természetét.

Ez nagyszerűen hangzik!
Szeretnék többet
megtudniI!

2004 óta a veletek hasonló fiatalokkal
dolgozunk együtt a Quality4Children
című projekten. Történeteiknek
és tanácsaiknak köszönhetően együtt
dolgoztuk ki a Q4C irányelveket.

Az SOS Gyermekfalvak a Nemzetközi
Nevelőszülői Szervezettel (IFCO) és a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségével
(FICE) együtt olyan irányelveket dolgoztak
ki, amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó szervezeteket és szakembereket segítik.

Hallgasd meg saját
és barátaink történetét!
Sokat fogsz tanulni a jogaidról
és az alternatív gondoskodásról!

Most menjünk, és keressünk fel
valakit az SOS Gyermekfalvakból!
Hallottam, hogy ők is szeretnék
jobbá tenni a dolgokat számunkra.

2007 júniusában a fiatalok bemutatták
a Quality4Children programot az Európai
Parlamentnek, és kérték, hogy minden
kormány használja a javaslatokat az alternatív gondoskodás fejlesztésére.
www.quality4children.info

Bárhol is élj, akárki is legyél, ugyanazokkal a jogokkal rendelkezel, mint bárki más!
Meg kell kapnod minden segítséget és támogatást, hogy teljes mértékig élni tudj a jogaiddal!
10
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1.

Kérdések

Lépj kapcsolatba
a családgondozóddal!
A döntéshozás során bizonyára sok kérdésed lesz majd,
és sok új emberrel találkozol. Nagyon fontos, hogy tudd,
kihez és hogyan fordulj, ha valamilyen kérdésre választ
szeretnél kapni.
Családgondozó neve:
Családgondozó telefonszáma:
Ülj le a családgondozóddal együtt,
és beszéljétek át a következőket:
A döntéshozási folyamat során milyen gyakran
fog felkeresni téged a családgondozó?
Mennyi időt fog veled eltölteni személyesen?
Milyen hamar várhatod, hogy visszahívjon,
ha előzőleg nem vette fel?
Kit kell felhívnod abban az esetben, ha nem tudod
elérni a családgondozódat, ám valami sürgős dologról
kell beszélni?

Együtt megbeszéljük,
hogy mi lesz
a leg jobb Péternek.

A döntéshozás időszaka

Jogaid figyelembe vételével
a legjobb döntést kell hozni a gondozásodról

A család a lehető legjobb környezet a gyermekek és fiatalok felneveléséhez. 4
A kormányoknak mindent meg kell tenniük, hogy a saját családodban
nevelkedj fel. Ez magába foglalja azt is, hogy segítik a szüleidet, nagyszüleidet, nagynénédet, nagybátyádat vagy idősebb testvéreidet, hogy jó
gondviselőkké váljanak. Olykor azonban el kell hogy szakadj a családodtól
a saját érdekedben. Ebben az esetben alternatív gondoskodásba kerülhetsz
rövidebb vagy akár hosszabb időre. Ez a fejezet a gondozásodról való döntés
során érvényesíthető jogaidról szól.

Amikor a családodnak segítségre van szüksége
Ha a családodnak olyan sok problémája van, hogy rólad már nem képes
megfelelően gondoskodni, akkor lehetőséged van segítséget kérni
a gyermekjóléti szolgálattól. Onnantól kezdve az összes döntésnek
a következő kérdésre kell felelnie: Mi a lehető legjobb megoldás, ami a te
jóllétedet és személyes fejlődésedet szolgálja?

Másodlagos személy neve:
Telefonszáma:
Mi a családgondozód főnökének neve, abban az
esetben, ha nem vagy megelégedve a gondozóddal?
Név:
Szótár

Telefonszám:
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35. o. : Mit is jelent pontosan?

4 A Gyermekjogi Egyezmény 9. cikke a szüleiddel való együttélés jogát rögzíti,
ameddig ez nincs rossz hatással rád, és legfőbb érdekedet szolgálja.
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Anya, megint
elromlott a lift!

Pénzügyileg nagyon megterhelő lehet
egyedül nevelnie a fiát. A lakás problémáit
is figyelembe véve, a leg jobb lenne
a fiának, ha elköltöznének.

Igen, szeretnénk egy közeli földszinti lakást
találni, hogy Patrik el tudjon menni az iskolába.
Mert ha nem tud, akkor attól tartok,
hogy el fog ják venni tőlem, mivel nem tudom
rendesen gondját viselni.

Ó, ne, már megint! Ez már a második
alkalom a héten. Attól tartok, hogy megint
fel kell hívnom az iskolát, hogy nem tudsz
menni. Ez nem mehet így tovább!
Találnunk kell valami megoldást!

Elengedhetetlen lenne Patrik számára, hogy
az új lakásban képes legyen egyedül közlekedni.
Ne aggódjon, együtt megtaláljuk a megoldást!
A szegénység vagy a fogyatékosság nem lehet
ok arra, hogy elválasszák Önt Patriktól.

Nagyon szeretnék függetlenebb
lenni, és bármikor meglátogatni
a barátaimat.

Gyerünk Patrik!

2 hónap múlva...

Anya, megyek
edzésre. Szia!

Oké, biztos ma is
nyerni fogtok!
Hajrá!

Szegény Marika, már megint
bántott, igaz? Valakinek szólni kell,
ez így nem mehet tovább!

Ki és hogyan dönti el,
hogy szükséged van
alternatív gondoskodásra?
A gyermekjóléti alapellátásnak elsődleges
feladata segíteni a családoknak leküzdeni
az eléjük került akadályokat és megakadályozni a szétválást. 5 De ha nem részesülsz
megfelelő gondoskodásban a családodban, és már nem biztonságos ott élned,
és felnőnöd, akkor a döntést, hogy szükséged van-e alternatív gondoskodásra,
meg kell hozni.
Azonban nehéz azt a döntést meghozni,
hogy gondoskodásba kell-e helyezni a
gyermeket vagy sem. Minden érintettnek
együtt kell működnie a döntéshozatalban,
és alaposan meg kell hallgatni az eltérő
véleményeket is. Az ilyen helyzetben a
kívánságaid és szükségleteid a legfontosabbak.

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

5 A Gyermekjogi Egyezmény 18. cikke kimondja, hogy jogod van
a családodban felnőni, és hogy a szüleid megfelelő iránymutatást
kaphatnak a rólad való gondoskodáshoz. A 26. cikk pedig
azt mondja ki, hogy jogod van állami segítséget kapni,
ha szegénységben élsz vagy nélkülözöl.
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A bíróság meghozta a döntést, miszerint
megvonta az Önök szülői felügyeleti jogát.
Innentől kezdve Marika nevelőszülőknél fog élni,
ahol lehetősége lesz kiteljesedni és fejlődni.

Hogyan tudják az alternatív
gondoskodás adta lehetőségek
kielégíteni a szükségleteidet
és kívánságaidat?
Mindenkinek egyedi életkörülményei és
szükségletei vannak – és nem mindig
lehet azokat olyan könnyen kielégíteni,
mint a képregénybeli Patrik esetében. Az
egyéniségedet tiszteletben kell tartani,
hogy a lehető legtöbbet tudd kihozni
magadból.
Például az alternatív gondoskodás helye
minél közelebb kell hogy legyen a
szomszédságodhoz, hogy ugyanabba
az iskolába tudj járni, és ne veszítsd el
a barátaidat. A vallási és kulturális hátteredet is tiszteletben kell tartani. 6
A különleges szükségletű (fogyatékossággal élők, pszichés, viselkedési vagy
egészségügyi gondokkal küszködő)
fiatalok és gyermekek legfőbb érdekeit
is számításba kell venni.
Szótár

Marika, a nagymamád
sajnos nem tud már megfelelő módon gondoskodni
rólad egyedül.
Ő már öreg és beteg,
neki is segítség kell.
Találtunk neked nagyon
kedves nevelőszülőket,
akik tudják hogy kell
gondoskodni azokról
a gyerekekről, akik azokon
estek át, amint te.
Két másik gyerek
is él már ott.

Ne aggódj, Marika, közel
laknak a nagymamádhoz.
Tudom, hogy ez mennyire
fontos neked.
Tényleg?
Ez azt jelenti,
hogy láthatom majd
a nagymamámat?

Messze
laknak?

Nagyi!

35. o. : Mit is jelent pontosan?

6 A Gyermekjogi Egyezmény 14. cikke kimondja, hogy jogod
van azt gondolni és abban hinni, amit akarsz, valamint 		
gyakorolni a vallásod, amíg az nem sérti mások jogait.
Az egyezmény 30. cikke szerint pedig jogod van gyakorolni
a saját kultúrádat és vallásodat, valamint beszélni a nyelvedet.
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És ebben a szörnyű balesetben vesztette életét
Pál és Klára, hátrahagyva öt gyönyörű gyermeket.

Sajnos eddig nem
sikerült senkit sem
találni a rokonságból,
akik képesek lennének
titeket befogadni,
tehát el kell helyezni
benneteket máshol.

Ne aggódj, Karina!
Nem lesztek szétválasztva. Továbbra is
együtt fogtok élni.

Karina, most ünnepeljük a szülinapodat,
de mintha szomorú lennél, mi a baj?

Igen! Minden gyermeknek és fiatalnak
joga van részt venni az őt érintő döntéshozatalban. 7 A véleményedet tiszteletben
kell tartani a döntéshozatal minden
egyes fázisában, és figyelembe kell venni,
amikor a gondozási hely megválasztásáról van szó. Jogod van tájékoztatást
kapni a jogaidról és lehetőségeidről. 8
A tájékoztatásnak érthetőnek kell lennie,
és abban az esetben, ha valamit nem
értesz, akkor meg kell kérni valakit, hogy
magyarázza azt el neked.

Élhetsz-e együtt a vér szerinti
testvéreiddel alternatív
gondoskodásban?

De mi
nem akarunk
különválni!
2 évvel később az SOS Gyermekfaluban…

Van beleszólásod a gondozási
hely megválasztásába?

De Karina, tudod, hogy
bármikor visszajöhetsz
hozzánk! És végre be tudod
fejezni az iskolát, és
elkezdeni álmaid munkáját.

Ma lettem 18 éves.
Hamarosan el kell, hogy
hagyjalak titeket.

Ha nehézségek adódnak a családban,
akkor ez kihat az összes gyermekre. Ezért
minden egyes gyermek részére meg kell
találni a megoldást a problémákra, és nem
úgy kell tekinteni őket mint egyéneket,
hanem mint testvéreket, akik függnek egymástól. Amíg alternatív gondoskodásban
élsz, a testvéreiddel együtt kell maradnod,
ha ez a jó megoldás számodra.

A nővérem, a bátyám
és én nevelőszülőkhöz
kerültünk 10 évesen.

Hogyan
történt?

Azonban, ha arról kell döntést hozni, hogy
a testvérek együtt maradjanak-e vagy sem,
a következő kérdéseket kell megvizsgálni:
Mi a legjobb érdeke a testvéreknek
külön-külön?
Mi a véleménye az érintett fiatalnak?
Ha nem a testvéreiddel együtt vagy elhelyezve, akkor is biztosítani kell a kapcsolattartást, kivéve ha ez káros hatással van rád.

Péter! Nem
kérdezhetsz
ilyeneket!

Ne aggódj Renaldas, nem
számít. Nevelőszülőkhöz
De miért nem
kerültünk, mert az anyukánk
rokonhoz kerültetek?
nagyon fiatalon vállalt minket,
egyedül élt, és nem tudott
Nehéz volt… a rokonok közül senki sem
eltartani bennünket.
akart befogadni három gyereket.

Alternatív gondoskodásba
fogsz kerülni. Most mi lesz?
Miután megegyezés született arról, hogy
milyen típusú gondoskodásba kerülsz,
elindul az áthelyezés, amit jól elő kell készíteni. Minden lehetséges támogatást meg
kell hogy kapj a jövendőbeli gondozóidtól
és gyámodtól. Ők jó előre tájékoztatnak
majd a folyamat minden egyes szakaszáról,
a következő lépésekről. Ha lehetséges,
a vér szerinti családodat is be kell vonni.

Szerencsére
a szakemberek mindent
megtettek annak érdekében,
hogy együtt maradhassunk.
Abban a városban találtak
nekünk nevelőszülőket, ahol
éltünk. Ez nagyon jó volt,
mert így továbbra is
láthattuk az anyukánkat
és a barátainkat, és én is
táncolhattam tovább.

Tényleg?
Táncolsz?
Jársz
versenyekre is?

Péter túl
kíváncsi.
Biztos, hogy
detektív
lesz belőle
ha felnő.

a!!!

Hahah
Igen, tudom, de tényleg
hiányozni fogtok.
Ti vagytok az én családom.
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Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

7 A Gyermekjogi Egyezmény 12. cikke szerint jogod van kifejezni
a véleményedet, ha a téged érintő dolgokról hoznak döntéseket
a felnőttek, és ezt a véleményt tiszteletben kell tartani,
és figyelembe kell venni.

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

8 A Gyermekjogi Egyezmény 17. cikke kimondja a tájékoztatáshoz
való jogodat, különösen az egészséged és a jóléted vonatkozásában. A 42. cikk szerint a kormányoknak meg kell tenniük
mindent, hogy tisztában legyél a jogaiddal. A felnőtteknek
is tudniuk kell a jogaidat, és segíteniük kell hogy megtanuld azokat.
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gondoskodás időszaka
2. A
Élet az alternatív gondoskodásban
Felkészülés a találkozóra

Hogyan készülj fel?
A találkozó során meg kell fogalmaznod a szükségleteidet, kívánságaidat, ötleteidet, és készen kell állnod,
hogy kérdéseket tegyél fel, ha valami nem világos.
A legjobb felkészülési módszer egy lista írása arról,
hogy mik a céljaid, majd végiggondolni, hogy mik azok,
amik segítenek ezeknek a céloknak a megvalósításában.
Az alábbi kérdéseket és az alattuk található kipontozott
helyeket használhatod, hogy további feljegyzéseket
készíts, ha a szakemberekkel találkozol.
Mik a személyes céljaid erre az évre?
(Belefoglalhatod, hogy milyen változást akarsz végrehajtani, mit akarsz megtanulni vagy elérni idén, stb.)

Milyen dolgokat vagy tevékenységeket utálsz?

Mit gondolsz, a gondozási-nevelési terved
kielégíti majd a szükségleteidet?

Kérdezd meg a gondozódat és más szakembereket,
hogy mikor lesz a következő két felülvizsgálati
értekezlet, és kik fognak azon résztvenni?

Dzsenifer, jó híreim vannak számodra!
Vidéken találtunk hozzád illő nevelőszülőket.
Mi a baj? Nem tűnsz nagyon boldognak.

Van valamilyen gondozásinevelési terv a gondoskodás
alatt?
Minden gyermeknek és fiatalnak kell hogy
legyen egy gondozási-nevelési terve. Ezt
a tervet folyamatosan követni kell, és bizonyos időközönként felülvizsgálni 9 – a
szakemberekkel, a vér szerinti szülőkkel és
persze veled.
Ez a terv lefedi az egész gondozási időszakot: a gondozásba vételtől számított
időponttól egészen addig a pillanatig,
amikor a gyermek felkészült arra, hogy
kikerüljön a gondoskodásból, beleértve
az utógondozás időszakát is. A terv tartalmazza a szükségleteidet, azok megvalósításához szükséges feltételeket és ezek
felelőseit. A tervnek tükröznie kell a körülötted és a családodban bekövetkező
változásokat is. Reflektáló funkciója is van
abban az esetben, ha bármilyen változás
történne körülötted vagy a családodban.
A gondozási-nevelési tervedet évente kétszer kell felülvizsgálni.

Szótár

Tekintet nélkül arra, hogy rövid vagy hosszú
ideig élsz gyermekvédelmi gondoskodásban, a legfontosabb, hogy biztonságban
és megbecsülve érezd magad. Ez a fejezet
leírja, hogy milyen jogaid vannak a gondoskodás alatt.

A vidék jól
hangzik,
de hova fogok
tudni menni
imádkozni?

Mit kell tudni a gondozókról?
A gondozóid – legyenek akár a nevelőszüleid, az SOS Gyermekfalvak gondozói
vagy gondozók a gyermekotthonból –
fontos szerepet játszanak az életedben.
A velük való kapcsolatodnak kiegyensúlyozottnak és biztosnak kell lennie,
valamint kölcsönös megértésen és tiszteleten kell alapulnia. Figyelniük kell rád
mint egyénre, és segíteniük kell abban,
hogy kihozhasd magadból a maximumot.
A gondoskodást nyújtókat szigorú kiválasztás után, megfelelő képzettséggel
alkalmazzák, hogy a lehető legjobb
gondoskodásban részesítsenek téged.
Nagyon fontosak a megfelelő munkakörülmények, ezért a gondoskodást nyújtó
szervezeteknek biztosítaniuk kell ezeket,
hogy felelősségteljes munkát tudjanak
végezni.

Ne aggódj Dzsenifer, a lakóhelyed
csak 15 percre van a várostól. Busszal
könnyen el tudsz menni a templomhoz.
Ez nagyon jó,
ez sokat
jelent nekem.
Remélem,
a nevelőszüleim
is meg fog ják
ezt érteni.

Nem, nem fognak,
és a vallás sem jelent
problémát. Mi lenne,
ha leülnénk, és összeírnánk
egy bevásárlólistát,
hogy minden elő legyen
készítve neked?

Na, akkor tervezzük ezt most meg!
Te és én elmondjuk a nevelőszüleidnek,
hogy vallásos vagy, és hogy ez milyen
fontos a számodra.
Tudják azt, hogy
nem ehetek húst?
Nem fognak ezért
különcnek tartani?

Annyira boldog
vagyok! Nagyon
aggódtam, hogy
nem fog ják majd
tiszteletben
tartani
a hitemet.

35. o. : Mit is jelent pontosan?

9 A Gyermekjogi Egyezmény 25. cikke kimondja,
hogy ha alternatív gondoskodásban élsz, akkor jogod van
felülvizsgáltatni az elhelyezésed körülményeit,
hogy az még mindig a legmegfelelőbb megoldás-e számodra.
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Mi a helyzet veled,
Renaldas? Könnyen
sikerült találni helyet,
ahol befogadtak?
Péter a detektív,
hű a
megbízatásához.

A nevelőszüleimnél nem is találhattam volna
jobbat. De problémáim voltak az iskolával.
Először a város egyetlen olyan iskolájába jártam,
ahol kerekesszékkel tudtam közlekedni.
De ez messze volt az otthonomtól. Nem voltam
boldog, mert sokat kellett utaznom minden nap,
és nem is volt ott sok barátom.
Ez kemény
lehetett…

De szerencsére minden megváltozott, amikor 12 éves lettem.
Mi történt?

A lakóhelyemhez közeli iskolát felújították,
azután már kerekesszékkel is tudtam ott közlekedni.
Tudjátok, rámpák meg ilyenek.
Akkor újra a régi barátaiddal vagy.
Így van! És ami még jobb, hogy egy kifejezetten
a fogyatékossággal élő gyerekeket befogadó program is
indult az iskolában. Még sportolni is tudok, atlétizálok!

Versenyezzünk!

Ne csalj,
várj meg!
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Milyen legyen az a hely, ahol
alternatív gondoskodásban élsz?
A gondozás alatt jogosult vagy a megfelelő életkörülményekre. A gondozód feladata, hogy megfelelő komfortban, biztonságban, oktatásban részesülj10, és egészséges körülmények között élj, valamint bekapcsolódhass a közösségi életbe. Ezenfelül jogod van megfelelő egészségügyi
ellátásra és rendszeres egészségügyi ellenőrzésre is. Ha az életkörülményeid nem
megfelelőek, akkor a gondoskodást nyújtó szervezet feladata megoldást találni.

Milyen jogaik vannak a speciális szükségletű gyermekeknek?
Ha fogyatékossággal élsz, akkor is ugyanazt
a minőségi ellátást kell kapnod, mint a többi
fiatal.11 Meg kell kapnod azt a gyógykezelést,
ami ahhoz kell, hogy jó egészségi állapotban
maradj. A gondozódnak minden elvárhatót
meg kell tennie a lakókörnyezeted biztonságos akadálymentességéért. Segítenie és
bátorítania kell téged, hogy kihozd magadból a legtöbbet, és hogy be tudj illeszkedni
a közösségbe. Ha nem a testvéreiddel élsz,
akkor is mindig lehetővé kell tenni számodra
a kapcsolattartást, amíg ez érdekedben áll.

Mint tudod, új nevelőszülőknél kell
elhelyeznünk téged, Márió,
és már találtunk is neked valókat.

Tanuláshoz való jog
az alternatív gondoskodás alatt
A gondozás alatt is ugyanolyan jogod van
a tanuláshoz és az oktatáshoz, mint azoknak a gyerekeknek, akik a vér szerinti
szüleikkel élnek.12 Ha már iskolás voltál,
amikor gyermekvédelmi gondoskodásba
kerültél, akkor ugyanabban az iskolában
maradhatsz – persze ha lehetséges, és
csak ha szeretnéd.
Amint befejezted az iskolát, a gondozódnak, a gondoskodást nyújtó szervezettel
együtt segítenie kell a tanulmányaid folytatásában, a képességeidhez és az érdeklődési körödhöz igazítva. Tanulhatsz
szakmát, vagy választhatod az egyetemi
és egyéb tanulmányokat, amely segítik
a munkavállalásodat, és hogy használd a
képességeidet.

Szótár

Igen,
tudom.

Sajnos, másik iskolába
kell majd járnod.

Miért nem?

De nem akarok
másik iskolába menni!
Az nem lehet!

Látja ezt a mezt? Ez az iskolai focicsapatom
meze, és én vagyok a csapatkapitány!
Az igaz, hogy amióta
csatlakoztál a csapathoz,
sokat fejlődtél mind egyéni
szinten, mind az iskolában.

Ez nagyon fontos nekem,
és a csapatom is számít rám.
Hát, akkor ez esetben
máshogy kell nézzük
a dolgokat. Biztos vagyok
benne, hogy találunk
valami más megoldást.

35. o. : Mit is jelent pontosan?

10 Gyermekjogi Egyezmény 14. cikke leírja, hogy jogod van
a lehető legjobb egészségügyi ellátáshoz, tiszta ivóvízhez,
tápláló élelemhez, tiszta és biztonságos környezethez
és minden egészségtudatos tájékoztatáshoz. Továbbá, a 27.
cikk kimondja, hogy jogod van olyan élelemhez, ruházkodáshoz
és biztonságos lakóhelyhez, amely mentális és fizikai
egészségednek megfelel.
11 Ha valamilyen fogyatékossággal élsz, jogod van speciális ellátásra
és támogatásra, hogy teljes életet élhess.
12 A Gyermekjogi Egyezmény 28. cikke kimondja a megfelelő minőségi
oktatáshoz való jogodat. Az általános iskola ingyenes kell legyen,
és bátorítani kell a továbbtanulásodat a lehető legmagasabb szintig.
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Mi a helyzet az iskoláddal? 13
Tájékoztasd a gondozódat és a gyámodat az iskolai
teljesítményeddel és a várható nehézségekkel
kapcsolatban. Használd az alábbi feladatlapot
gondolataid rendezésére:
Ebbe az iskolába járok:
Osztályom:
X-szel jelöld, hogy mi jellemző rád:
(több válasz is lehetséges)
Jól teljesítek az iskolában.
Szükségem van felzárkóztatásra.
Szükségem van korrepetálásra a következőkből:
(írd le a tantárgyak neveit)

Minden megváltozik
a gondoskodás alatt?
A gondoskodás ideje alatt a folytonosság
és a stabilitás egyaránt nagyon fontos.
Először is a gondozókat csak a legszükségesebb esetben szabad lecserélni. És ha
mégis meg kell változtatni a gondoskodás
helyét, annak is az életed lehető legkisebb
változtatásával kell járnia. Fontos, hogy
továbbra is tudd ápolni a kapcsolatot
a körülötted lévő emberekkel, például az
iskolában, a barátaiddal, volt szomszédokkal, rokonokkal, és így tovább.

Mutasd meg, kik azok, akik fontosak számodra!

Rajzold le a saját öko-térképedet! 14
Az „öko-térkép” használatával le tudod rajzolni, hogy ki az, aki fontos számodra a környezetedben. Ez a térkép ábrázolja
a kapcsolati hálódat. Családtagok, barátok, tanárok és szakemberek is beletartoznak ebbe a hálóba.
LÁSSUK, HOGY MŰKÖDIK!
Írd bele a karikákba minden egyes személy nevét, aki a kapcsolati hálódhoz tartozik.
A számodra legfontosabbakat a nagyobb karikákba írd!
Azok neveit, akik nem olyan fontosak számodra, a kisebb karikákba írd, távolabb a saját nagy körödtől.
Különböző vonalakkal kösd össze
a köröket, ahogy a példa is mutatja:
A nevelőszüleim
A legjobb
barátom

A
tanárom

erős kapcsolat
stressz, negatív energia

Én
Nehéz nekem az iskola.

A
nagymamám

erő, pozitív energia
A gyámom

Szeretnék a gondoskodás alatt
ugyanabba az iskolába járni.
Továbbá listát készíthetsz azokról az emberekről is, akikkel továbbra is szeretnéd tartani a kapcsolatot. Berajzolhatod
a kapcsolati ábrába őket, feltüntetve az életedben betöltött szerepüket. A lista tartalmazhat rokonokat, barátokat,
szomszédokat, tanárokat, vagy bárki mást, akihez fordulhatsz, ha problémád van. A listát meg is mutathatod a gondozóidnak, hogy ők is tudják tartani a kapcsolatot a listán szereplő, számodra fontos emberekkel.

Szeretnék más iskolába átkerülni.
Nem érdekel, hogy melyik iskolába járok.
Számomra az iskolával kapcsolatos legfontosabb dolog:

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

13 © FosterClub – A nevelőszülőknél élő fiatalok nemzeti
hálózata (Egyesült Államok) 2008
További információ: www.fosterclub.org
14 Ann Hartman ötlete alapján
Change link Gingrich, W.J. (2008)
Ökotérkép (minta) Case OH, USA.
Interneten: www.gingerich.net/courses/SSWM517/ecomap.pdf
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Név - kapcsolat		Milyen fontos szerepet tölt be:
például:

Gizi

- nagynéni		Meghallgatja a problémáimat.
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Drágáim, most mennem kell
dolgozni, későn érek majd haza.
Mirella, most neked kell vacsorát
készíteni a testvéreidnek.

Mondd el a gondozódnak és
a gyámodnak, hogy mit érzel
a szüleiddel való találkozás kapcsán! 15
1. Szeretném meglátogatni a szüleimet:
(pipáld ki, ha igaz)
Gyakran
Néha
Soha
Amilyen hamar csak lehet
Ha minden elrendeződött
Ha jobban lesznek
Csak más felnőtt társaságában
Csak egyiküket (melyiket?)

2. A kapcsolattartás tervezésekor
a következő dolgokról kell tudni,
amik korábban otthon történtek:

Megmarad a kapcsolat
a vér szerinti szüleiddel
a gondoskodás alatt?
Addig tarthatod a kapcsolatot a vér
szerinti családoddal, ideértve a testvéreidet, szüleidet és a tágabb családodat
– nagyszülők, nagynénik, nagybácsik,
unokatestvéreid, stb. –, amíg az nincs
rád rossz hatással. A gondozásodban,
nevelésedben részt vevő szakembereknek arra kell törekedniük, hogy bevonják a családodat a gondozásoddal
kapcsolatos döntéshozatalba. Ha csak
nincs ellene a legfőbb (mindenek felett
álló) érdekednek, akkor állandó és rendszeres kapcsolatot tarthatsz a vér szerinti
családoddal, és így a gondozási helyednek is ennek megfelelő távolságban kell
lennie.
De ne felejtsd el, te döntöd el, hogy
milyen kapcsolattartást szeretnél a vér
szerinti családoddal, és milyen gyakran
akarod őket látni.

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

15 Forrás "FYI: Foster Youth Involved. Entering Foster Care.
The FosterClub". Interneten:
www.fosterclub.com/files/Entering_Foster_Care_form.pdf
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Ne aggódj,
anya!

Mennyi ideig tart
a gondoskodás?
A gondoskodásban eltöltött időnek nem
szabad hosszabbnak lennie, mint ami
szükséges, és amilyen hamar csak lehet,
vissza kell kerülnöd a vér szerinti szüleidhez, vagy rokonaidhoz, amennyiben
képesek ellátni a szülői felelősségeiket.
Ennek kivitelezésére jogod van alkalmanként felülvizsgáltatni az elhelyezésedet.
Ez azt jelenti, hogy rendszeres időközönként megvizsgálják a körülményeidet
és a családod körülményeit, figyelembe
véve a véleményedet és azt, hogy mi a legjobb a számodra.
A gyámhivatalnak és az ellátást biztosító
szakembereknek időközönként felül kell
vizsgálnia a gondozás minőségét amiben
részesülsz, és ha azt látják, hogy az már
nem a legmegfelelőbb számodra, akkor
jogodban áll új gondozási helyet kérni. 16

Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

16 A Gyermekjogi Egyezmény 25. cikke szerint, ha alternatív
gondozásban élsz, akkor jogod van rendszeres időközönként
felülvizsgáltatni a gondozási körülményeidet, hogy azok
még mindig a legmegfelelőbbek-e számodra.

És ezek után, szörnyű vihogás közepette
az iszapzöld színű boszorka előtűnt a semmiből,
és beléjük mélyesztette a fogait…

Anya!
Mi a baj?

Lányok, az anyukátok egészségi állapota
gyorsan romlik. SOS anyához
kell hogy helyezzünk titeket.
Ne!
Anyával akarok
maradni!

Mirella!
Hívd gyorsan a
mentőket!

3 évvel később…

Csak átmenetileg.
Mihelyst anyukátok
jobban lesz, hazamehettek
vele együtt.

Jó hírem van!
Igen, teljesen felépültem.
De van még valami…

Jobban vagy?

Jobban vagy?

Nem csak
hogy jobban
vagyok,
de találtam
munkát
és lakást is.
Hurrá! Újra
együtt
leszünk!
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3.
Jelezd bátran, ha valaki bántott!

Hogyan fogj hozzá?
Ha a gondozásod alatt bántottak, elhanyagoltak
vagy rosszul bántak veled, szólj a gyámodnak!
Ha olyan helyzetben vagy, hogy félted a saját biztonságodat, akkor AZONNAL hívd a gyámhivatalt, a rendőrséget vagy a gyermekek segélyvonalát!
Az ombudsmannak17 is tehetsz panaszt, vagy más,
a jogaidat biztosító független szervezetnek. Hasznos,
ha megvan néhány olyan egyesület elérhetősége, akik
kifejezetten a gyermekek jogait védik. A hatóságok
tisztább képet kapnak, ha dokumentálod a megtörtént bántalmazást vagy hanyag bánásmódot.
Ha lehetséges, naptárt is használj az esetleíráshoz.
Győződj meg róla, hogy megvannak a következő
nevek, és telefonszámok:
1. Veszély esetén értesítendő:
rendőrség
mentők
orvosi szolgálat
gyermekek segélyvonala
2. Gyám:
3. Gyermekjogi képviselő:
4. Ombudsman:
5. Egyéb kapcsolatok:

Kikerülés a gondoskodásból
Mi történik ezután?

Mi a helyzet a magánéleted
védelmével? Mindenki tudni
fogja, hogy mi történt?
Nem! A magánéletedhez való jogodat
tiszteletben kell tartani az egész nevelési,
gondozási folyamat során.18 A személyes
leveleidet, e-mailjeidet, telefonhívásaidat
és minden olyan adatot, ami információval
szolgálhat veled kapcsolatban, bizalmasan
kell kezelni. Jogod van megismerni a gondozással kapcsolatos hivatalos iratokat is.
Ezek az információk, például, hogy miért
kerültél gondozásba, nem kerülhetnek
nyilvánosságra. Ezt még az iskoláddal, az
egyházi közösséggel – vagy bárki mással,
aki nem felelős a gondozásodért – sem kell
megosztani. Ez azért van így, hogy megvédjen a diszkrimináció (a hátrányos megkülönböztetés) mindennemű formájától.

Biztonságban leszel
a gondoskodás alatt?
A biztonságodat mindenkinek szem előtt
kell tartania! Minden egyes a neveléssel,
gondozással kapcsolatos intézkedésnek
azt a célt kell szolgálnia, hogy a méltóságodat és a biztonságodat védjék és
tiszteletben tartsák.19 Senkinek sem áll jogában megütni, csúfolni vagy bármilyen
módon megalázni. A gondozóknak nem
szabad fenyegetően vagy félelmet keltően
viselkedniük, és védve kell hogy legyél
bárminemű szexuális bántalmazástól is.

Több oka is lehet annak, ha valaki kikerül a gondoskodásból. Vagy visszatérsz
a vér szerinti családodhoz, vagy másik gondozási helyre kerülsz. Ez a fejezet
azonban azt boncolgatja, hogy mi van akkor, ha valaki a kora miatt nincs
már gyermekvédelmi gondoskodásban, és elkezd önálló életet élni. A gyermekvédelmi ellátórendszer szereplői addig támogatják a gondozásban lévő
fiatalokat, amíg el nem érnek egy bizonyos kort. Ez a kor az adott ország gyermekvédelmi törvényében van meghatározva. A legtöbb európai országban
az állam addig támogatja és segíti a fiatalt, amíg az be nem fejezi tanulmányait, és elegendő jövedelme nem lesz. Néhány országban a fiatalok
különböző támogatásban részesülnek a gondozás után is.

Hogy készülj fel a gondoskodásból való kikerülésre?
A gondoskodásból való kikerülés azt jelenti, hogy belekezdesz a saját, független,
felnőtt életedbe. Ez annak a folyamatnak a végeredménye, ami akkor kezdődött
el, amikor gondozásba kerültél. A gyermek- és tinédzserkor alatt olyan képességeket kell elsajátítani, amik a független életre készítenek fel. Ahogy közeledik
a nagy nap, annál intenzívebbé válik a felkészülés. Az oktatás természetesen
fontos mérföldkő. De az iskola mellett más egyéb tevékenység is segít felkészülni
a felnőtt életre: a civil és kulturális életben való részvétel, a játékok és a zene,
a sportolás, a mindennapi élethez szükséges képességek tanulása, például
a pénzbeosztás megtanulása. Az önálló életre való felkészülés része az egyéni
gondozási-nevelési tervednek.

17 Magyarországon a gyermekjogokat az alapvető jogok biztosa védi (ombudsman):
http://www.ajbh.hu
18 A Gyermekjogi Egyezmény 16. cikke kimondja, hogy a magánéletedet tiszteletben kell tartani.
19 A 19. cikk megtilt mindenfajta bántalmazást, legyen az fizikai vagy lelki. A 37. cikk pedig arról
rendelkezik, hogy senkinek nincs joga kegyetlenül vagy sérülést okozva megbüntetni.
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Alex azt mondja, hogy már
majdnem teljesen felkészült
a független életre. És komolyan
készül a nagy napra.

Tényleg? Alex, mondd el nekem,
hogy mit jelent neked a függetlenség?
Hát, magam tudok majd boldogulni
a konyhában a bevásárlástól a főzésig.
Tudom, mit hogy kell csinálni.

Na igen, azt biztos tudja, hogy
a paradicsomos spagettihez kell vennie
spagettit és paradicsomszószt, amit ráönt.
A tészta egészséges!
Mit tudsz még megcsinálni a házban?

Hát ez nem is rossz!
Írjunk össze egy
költségvetési tervet,
hogy lásd mi mennyibe
kerül!

Már tudom, hogy
mennyibe kerül egy
csomag tészta.

Egy kicsivel később…
Még sokat
kell tanulnod!
Most nehéznek tűnik,
de együtt megoldjuk.
És ne feledd, ha
bármi kétséged lenne,
rengeteg ember van,
aki tud neked
segíteni.
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A gondoskodásból való kikerülés okozhat stresszes pillanatokat, ezért fontos,
hogy jól kezeld ezt a helyzetet. Ha kell,
kérhetsz segítséget a közösségi hálódhoz
tartozóktól, az ifjúsági vagy más támogatást nyújtó szervezetektől. Azt is tudni
kell, hogy kit hívj vészhelyzetben, és hogy
milyen információkra van szükséged
a tanulmányaid folytatásához, az állásvagy lakáskereséshez, és hogy hova
fordulhatsz egészségügyi probléma felmerülésekor.

Továbbra is lehet tartani
a kapcsolatot a gondozás alatt
megismert emberekkel?

Ki tudom mosni
a ruháimat, tudok
vasalni, és ami a legjobb, hogy meg tudom
kötni a nyakkendőmet.
Ez nagyon fontos
az állásinterjúkhoz.

Micsoda?
Ilyen drága az élet?
Sosem fogok
tudni boldogulni!

Mit kell tudnod a gondoskodásból
való kikerüléssel kapcsolatban?

Nagyon fontos, hogy továbbra is ápold
a kapcsolatot a gondozóddal, gyámoddal,
valamint azokkal a gyerekekkel, akikkel
a gondozás alatt kötöttél barátságot.
Természetesen semmi sem kötelez erre,
de jogod van kapcsolatot tartani ezekkel
a számodra fontos emberekkel.

Van beleszólásod abba, hogy
mikor kerülj ki a gondoskodásból?
Kell lennie beleszólásodnak az életedet
befolyásoló valamennyi döntés meghozatalába. Ez alól nem kivétel a gondozás,

Néhány nappal később…

Nagyon fogsz hiányozni.
A gondolat, hogy
távol éljek tőletek,
kicsit rémisztő.

a gondoskodásból való kikerülés tervezése
és az utógondozás sem. A gondoskodásból való kikerülés megtervezése fontos
része az egyéni gondozási-nevelési tervednek, amely figyelembe kell, hogy
vegye a szükségleteidet, a preferenciáidat
és a véleményedet is.

Ne feledd, ha bármi
probléma adódik,
mi itt leszünk!
És az utógondozó is tud
válaszolni a kérdéseidre.
2 héttel később…

Milyen támogatásra számíthatsz
a gondoskodás után?
Még akkor is jogosult vagy támogatásra, ha
elérted azt a kort, amikor kikerülsz a gondoskodásból. Mind az önkormányzatnak
és a szolgáltatást nyújtó szervezeteknek
segíteniük kell az iskolai költségek fedezésében, a lakhatásban vagy az álláskeresésben. Ezenkívül elérhetőek kell legyenek az utógondozói szolgáltatások,
amelyek tanácsadással, a független élethez
szükséges képességek elsajátítását segítő
képzéssel, elérhető támogatásokkal, főiskolai tandíj-hozzájárulással és a pénzügyi
segítségnyújtás más formáival tudnak
támogatni. Jó esetben kell lennie
valakinek melletted, aki segít abban,
hogy elkezdd a felnőtt életedet, és hozzá
tudj férni az összes elérhető szolgáltatáshoz és támogatáshoz.

Szia szívem.
Mi újság?

Szia, Emilia vagyok.
Hogy vagy?
Jól vagyok szívem,
köszönöm, és te?

Nem fogod kitalálni,
mi történt
ma velem….
A következő nap…
Aggódok
Emilia miatt,
már egy hete
nem hívott,
pedig mindig fel
szokott hívni.

Ó, semmi különös.
Csak köszönni
akartam.

1 héttel később…

Szia, szeretnék
feltenni néhány kérdést
a tanfolyammal kapcsolatban,
amire járok.

Mondjad csak,
Emília!

Ne aggódj!
Tegnap
beszéltem vele
a tanfolyammal
kapcsolatban.
Látod, ő már
önálló.
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4.

Mondd el a véleményed!

Gyakorold a részvételhez való jogod!

Tervezz utógondozási ütemtervet!
A gyámoddal és a gondozóddal együtt
készíthettek egy "utógondozási ütemtervet".
Ezek legyenek benne:
iskolai célok
elhelyezkedési célok
fizikai és mentális szükségletek
áthelyezés szükségessége
lakhatási célok (egy B tervvel, ha az A terv nem jön össze)
költségvetés-készítés
személyi iratok, fotóval és iskolai bizonyítványokkal
Hogy világosabbak legyenek a célok,
próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre:
1. Milyen lehetőségeim vannak, ha folytatni akarom
az iskolát vagy szakmát akarok szerezni?
2. Milyen lehetőségek vannak lakhatás terén,
amiket én is meg tudok fizetni?
3. Milyen szolgáltatások segítenek munkát találni? Hogyan
tudok jobb képességeket elsajátítani egy adott munkához?

Mi a vér szerinti családod
szerepe az utógondozás alatt?
A szüleid és a rokonok sokat segíthetnek
a gondoskodásból való kikerülés során.
Ha szeretnéd, meg is jelölheted azokat
a családtagokat, akik pozitív hatással voltak
rád, vagy felnézel rájuk, és szeretnéd tartani
velük a kapcsolatot. A szakemberek ezután
együtt tudnak velük dolgozni azon, hogy
a lehető legjobban tudjanak segíteni a
függetlenné válásodban. A vér szerinti
szüleidet értesíteni kell az utógondozói
folyamat előrehaladásáról, valamint meg
kell adni a lehetőségét annak, hogy abban
részt vehessenek veled, a gyámoddal és
gondozóddal együtt.

4. Van valahol ifjúsági központ,
ahol a szükséges információkhoz juthatnak a fiatalok?
5. Hol kaphatok a közegészségüggyel kapcsolatos
információkat? (a szexuális felvilágosítást is beleértve)
6. Ha segítségre van szükségem vagy kérdésem van,
kit tudok hívni?
Beszélj a gondozóddal és a gyámoddal, és írd le a támogatást,
szolgáltatást nyújtó szervezetek neveit, címeit, telefonszámát,
és azoknak a személyeknek a neveit, akikkel kapcsolatba
léphetsz.
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Bulizzunk!
A gondoskodásból való kikerülés új életet
nyit meg számodra. Ha ezt meg akarod
ünnepelni, akkor kérhetsz segítséget
az esemény megszervezéséhez.

Jogod van részt venni 20 minden döntésben, ami téged érint az alternatív
gondoskodás alatt. Nagyon fontos, hogy akik a döntéseket hozzák, meghallgassanak téged, így a döntés tükrözni fogja a véleményedet. Végtére
is te irányítod az életed, és senki sem tud annyit rólad, mint saját magad.
Ez a fejezet arra bátorít téged, hogy használd ki a részvételhez való jogodat,
amennyire csak lehet.

Megbeszélik veled az életedet érintő kérdéseket
döntéshozásnál?
A gondozás-tervező csapatnak ki kell kérnie a véleményedet, és erőfeszítéseket kell tennie, hogy megértse az aggodalmaidat és szándékaidat. Néha
a felnőttek a véleményeddel ellenkező döntést hoznak. Ha ilyen történik, el kell
magyarázniuk, hogy miért azt a döntést hozták. A gondozás-tervező csapatnak
bátorítania kell téged, hogy gyakorold a részvételhez való jogodat!

Megfelelően vagy tájékoztatva a fontos lépésekről
az alternatív gondoskodás alatt?
Megfelelő tájékoztatást kell hogy kapj a következőkről:
helyileg hol lesz a gondozás;
milyen lesz az élet ott;
a vér szerinti családodhoz való visszatérésed lehetősége;
a gondoskodásból való kikerülés folyamata.
A fentiekkel kapcsolatban már jó előre pontos és érthető tájékoztatást
kell kapnod annak érdekében, hogy mindent jól megérts.
Szótár

35. o. : Mit is jelent pontosan?

20 A Gyermekjogi Egyezmény 12. cikke szerint jogod van elmondani a véleményedet
a felnőttek téged érintő valamennyi döntése kapcsán, és a véleményedet figyelembe is kell venni.
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Bevontak a gondozási-nevelési terved elkészítésébe?
Amint elég idős és érett leszel, közvetlenül részt kell venned a gondozási-nevelési terved elkészítésében. A tervet rendszeresen, veled egyeztetve szükséges
frissíteni.

Megmondtam, nem akarom, hogy találkozz
a nagynénéddel. Most már új életed van.
De ő a nagynéném, és szeret engem!
Fontos, hogy lássam őt, nagyon sokat
jelent nekem. És a gyámom szerint
nyugodtan találkozhatok vele.

Igazán részt tudsz venni a téged érintő kérdésekben?
A gondoskodást nyújtó szolgáltatónak valódi lehetőségeket kell biztosítani
számodra, hogy részt vehess a döntéshozásban. Ez történhet a gondozóddal,
a gyámoddal, és más szakemberekkel való beszélgetések alkalmával, amelyeken részt vehetnek akár más gyerekek és fiatalok is. Nagyon fontos, hogy
a véleményed kifejezésére felkínált lehetőségek korodhoz, érettségedhez és
képességedhez igazodjanak. Ha van valamilyen különleges szükségleted,
figyelembe kell venni azt, amikor a részvételedről van szó.

Ez nem fair. Felhívom a gyámomat,
ő majd elmondja neked, hogy igazam van.
Néhány nappal később…
Nem hívott vissza,
pedig sokszor
hagytam üzenetet.
Mindig azt mondja,
hogy majd visszahív.
Ezt annak veszem,
hogy senki sem
törődik a jogaimmal,
de nem hagyom ezt
csak úgy annyiban.

Mit kell tudnia és tennie a gondozódnak,
hogy bátorítson a részvételre?
A gondozódnak az a feladata, hogy tájékoztasson a részvételhez való jogodról.
Olyan képzést kell kapjon, hogy megértse a gondolkodásodat és a problémáidat, hogy kellően motivált legyen ahhoz, hogy figyelembe vegye ezeket
a tényezőket a döntéseknél. Segítenie és bátorítania kell téged az aktív részvételre, ahogy azt a korod engedi.

Mi van akkor, ha nem tisztelik a jogaidat?

Most nem vagyok
az irodában,
de hagyj üzenetet
a sípszó után…
Nem, semmi
esetre sem!
Szobafogság!

Szia, itt Karolina.
Azért hívlak, mert van
egy kis probléma
a nevelőszüleimmel.
Nem tisztelik a jogaimat.
Vissza tudsz hívni,
amilyen gyorsan
csak lehet?
Köszi!

BEEP

Jó napot, azért hívom önöket, mert problémám van
a nevelőszüleimmel és a gyámommal is.
Kétségbe vagyok esve, és senki sem akar segíteni nekem.

Üdvözlöm, mondjon
el mindent, ami történt!

1 hónappal később…

Henrik, moziba
megyek a
nagynénimmel.

Rendben,
de ne túl későn
gyere haza, jó?

Ha megsértik a jogaidat, akkor panaszt tehetsz egy független, pártatlan
szervnél. Ez lehet a gyermekjogi ombudsman, gyermekjogi képviselő, vagy
más helyi, regionális vagy nemzeti szinten működő független intézmény.
Mielőtt panaszt tennél, teljesen tisztában kell lenned a jogaiddal a különböző
panasztételi lehetőségekről. Ezeket számodra jól érhetően kell elmagyarázni.
Az eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie!
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Szótár

Mit is jelent pontosan?

Alternatív gondoskodás
Ez olyan gondoskodás, amit a szülői felügyelet
nélküli gyermekek és fiatalok részére nyújtanak.
Az alternatív gondoskodás olyan megoldás, amit
a közigazgatási szerv vagy bíróság rendel el, és
amit a fent nevezett szervekkel megállapodva
foganatosítanak. Az alternatív gondoskodás kifejezés azt jelenti, hogy egy gyermeknek akkor is
„otthon” kell élnie, ha szülői felügyelet nélkül él,
és ez az „otthon” lehet nevelőotthon, bentlakásos
otthon, vagy más olyan megoldás, ami stabilitást,
biztonságot és támogatást nyújt a gyermeknek.
Bentlakásos gondoskodás
Ez az alternatív gondoskodásnak olyan, nem
családalapú formája, ahol a gondoskodást kisebb
vagy nagyobb csoportok részére nyújtják a
különböző műszakokban dolgozó, fizetett
szakemberek. Abban az esetben, ha a gondoskodást nyújtó intézményben sok gyermek van
(a számuk elérheti a 300-at is), akkor ezt a formát
intézményi gondoskodásnak hívják. Az ilyen
megoldásra jellemző körülmények és a gondoskodás minősége következtében a gyermekeknek
nehézséget okoz a jogaik gyakorlása. Európa
sok országában az úgynevezett intézménytelenítési (de-institucionalizálási) folyamat részeként, a fenti intézményeket családalapú gondoskodási modellekre cserélik le.

Családalapú gondoskodás
Családi környezetben nyújtott alternatív gondoskodás. Európában a családalapú gondoskodás
leggyakoribb formái az alábbiak:
rokonok általi gondoskodás – olyan megoldás,
aminek a keretében a gyermek a tágabb családjával, vagy a család azon barátaival él együtt,
akikkel már korábban szoros kapcsolatot alakított
ki.
nevelőszülők általi gondoskodás – olyan megoldás, aminek a keretében a gyermeket az illetékes
hatóság a vér szerinti családjától eltérő családnál
helyezi el. A nevelőszülőket a képesítésük alapján
választják ki, és munkájukat annak biztosítása
érdekében felügyelik, hogy a lehető legmagasabb szintű gondoskodást nyújtsák.
A gondoskodásból kikerülő fiatalok
Azokra a fiatalokra utal, akik kikerülnek a gondoskodásból, mert elérték azt a kort, amikor
már nem jogosultak a különleges védelemre és
segítségnyújtásra a gyermekvédelmi rendszeren
belül.
A gondoskodást megtervező csapat
Ebbe a csapatba beletartozik a gyám, a vér szerinti
család tagjai, a gondozási hely, és más felnőtt szakemberek, akik részt vesznek a gyermekek illetve
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fiatalok gondozásával kapcsolatos döntések
meghozatalában. A fenti csapat tagjainak együtt
kell dolgozniuk a gondoskodásban levő gyermekekkel és fiatalokkal a gondoskodással kapcsolatos döntések meghozatalában.

hetőségeket és az alternatívákat, így például
a vér szerinti családba történő hazagondozást,
a jelenlegi gondoskodási forma megváltoztatásának szükségességét, az iskolaválasztási lehetőségeket, és így tovább.

Gondoskodást nyújtó szervezetek
Ezek a szervezetek nyújtják az alternatív gondoskodást, és átfogóan biztosítják annak minőségét
és működését. Ez lehet állami, egyházi és más
nem állami szervezet, amelyik családalapú vagy
bentlakásos intézményben történő alternatív
gondoskodást nyújt.

Gondozók
Azok a felnőttek, akik a gyermekeket és a fiatalokat gondozzák. A gondozó lehet a vér szerinti
szülő vagy – alternatív gondoskodás esetében –
az a speciálisan képzett felnőtt, akinek a munkáját más gyermekvédelmi szakemberek felügyelik
és segítik. Az alternatív gondoskodás ideje alatt
a gyermekek gondozóját a lehető legkevesebb
alkalommal kell változtatni.

Gondozási-nevelési terv
Ezt a tervet a gondoskodás alatt álló gyermekek
és a gondoskodást nyújtó csapat együttesen
dolgozzák ki. Kialakítása során figyelembe veszik
a gyermek speciális szükségleteit, igényeit,
továbbá a gyermek képességeit és vágyait.
A terv meghatározza, hogy ki a felelős a gyermek
érzelmi, megismerő (kognitív), fizikai és szociális
fejlődéséért, és a terv rendszeresen felülvizsgálatra kerül.
A gondozás felülvizsgálata
A gondozási-nevelési terv időről-időre történő
felülvizsgálatát jelenti. A gyermek, illetve fiatal,
a gondoskodást nyújtó személy és más szakemberek leülnek, és együttesen megvitatják a le36

Gyermek
Minden 18 év alatti személyt gyermeknek nevezünk. A 12 éves, vagy annál idősebb gyerekek
jobban szeretik, ha serdülőnek, kamasznak vagy
fiatal felnőtteknek nevezik őket. Az ENSZ meghatározása szerint a 15 és 24 év közöttiek a fiatal
felnőttek.
A gyermek legfőbb (mindenek felett álló)
érdeke
A felnőtteknek azt kell tenniük, ami a legjobb a
gyermekeknek. Olyan döntéseket kell hozniuk,
amelyek a legpozitívabb hatással vannak a gyermekek és a fiatalok fejlődésére.

Gyermekvédelmi szakellátások
Ebbe a kategóriába a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezetek tartoznak. Feladatuk annak biztosítása, hogy az alternatív gondoskodásra szoruló gyermekek
olyan gondoskodási formában élhessenek, ahol
élvezhetik a kényelmes és biztonságos életkörülményeket. Rendszeres időközönként ellenőrzéseket végeznek, melyek keretében meggyőződnek arról, hogy a fentiekben említett
körülmények tényleg biztosítottak-e. A lehető
legjobbat akarják a gondoskodásban élő gyermekeknek és fiataloknak. Ezek a szervek döntik
el, hogy egy gyermek mikor térhet vissza a vér
szerinti családjához.
Egyezmény
Az egyezmény az országok között létrejött, kötelező érvényű és erejű megállapodás. Az egyezményeket egyes esetekben megállapodásoknak,
nemzetközi egyezményeknek illetve egyezségeknek nevezik.
Emberi jogok
Azok a jogok, amelyekkel emberi mivoltából
következően minden ember, beleértve a gyermekeket is, rendelkezik – képességeitől, állampolgárságától, etnikai hovatartozásától, nemétől,
anyanyelvétől, nemzetiségétől, bőrszínétől vagy
szexuális orientációjától függetlenül.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye
Az 1989-ben elfogadott egyezmény a 18 év
alattiak jogainak védelmét és jogaik megvalósulásának elősegítését szolgáló nemzetközileg
elfogadott normák és kötelezettségek gyűjteménye. A fentiekben említett jogok célja annak
biztosítása, hogy a gyermekek a lehető legjobb
körülmények között nőjenek fel, hogy biztonságos környezetben fejlődjenek és tanuljanak,
hozzáférésük legyen a jó minőségű egészségügyi ellátásokhoz, és teljes mértékben részt
vehessenek a családi, kulturális és társadalmi
életben.
Európa Tanács
Az Európa Tanács egy 1949-ben létrejött nemzetközi szervezet, amelyiknek jelenleg 47 tagállama
van. Feladata az emberi jogok, a demokrácia és
a jogállamiság megvalósulásának elősegítése.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, és más,
az emberek – természetesen beletartozik az Európában élő 150 millió gyermek is – védelméről
szóló egyezmények és javaslatok alapján közös
demokratikus elveket dolgoz ki.
Kikerülés a gondoskodásból
Az a folyamat, amelynek során segítséget nyújtunk a fiataloknak abban, hogy zökkenőmentes
legyen számukra a gondoskodásból a független
életbe történő átmenet. Beletartozik az oktatás, a
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Tudj meg többet,
és legyél te is aktív résztvevő!
képzés és az önálló élethez szükséges képességek
elsajátítása a gondoskodás során, továbbá a gondoskodás utáni szolgáltatások nyújtása, amelyek
a függetlenné vált fiatalokat szándékoznak segíteni. Ebbe a kategóriába az alábbiak tartozhatnak
bele:
a tanácsadás, a gondoskodásból való kikerülés
utáni képzés a független élethez szükséges
készségek és képességek terén, közösségi erőforrások, a főiskolai tandíjfizetési kötelezettség
alóli mentesség és a pénzügyi segítségnyújtás
különböző formái.
A minőségi gondoskodás normái
Ezek olyan normák, amelyek garantálják a gondoskodás megfelelő színvonalát. Minden típusú
ellátás során biztosítani kell a minőségi gondoskodást, és a normáknak meg kell felelni a gondoskodás minden vonatkozásában: a belépés, a
tervezési folyamat, a gondoskodás utáni szakasz,
a gyermekvédelmi eljárások, stb.
A Quality 4 Children (Minőségi gyermekgondozás sztenderdjei) jól példázzák a minőségi
gondoskodást:
www.quality4children.info
Ombudsman
Az ombudsman olyan személy, akit a kormány
vagy a parlament választ meg annak biztosítása
érdekében, hogy az állami- és magánszervezetek, továbbá a magánszemélyek tiszteletben
tartsák az emberi jogokat. Ha a gyermekek részére nincs szakombudsman, akkor az általános
hatáskörű ombudsmannak rendkívül jól kell
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ismernie a gyermekek jogait. Ha a gyermekek,
vagy a fiatalok panaszt emelnek a jogaik megsértése miatt, az ombudsman feladata a vizsgálat
megindítása, és megfelelő megoldások ajánlása.
Egyes országokban külön gyermekjogi ombudsmant választanak a gyermekek és a fiatalok
jogainak képviseletére, ők hozták létre a Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózatát:
http://crin.org/enoc/members/index.asp
SOS Gyermekfalvak
Ez egy, a vér szerinti családjukból kikerült
gyermekek számára létrehozott családalapú
gondoskodási modell. Az SOS családot az SOS
gondviselő vezeti, aki közvetlen felelősséggel
tartozik a gyermekekről való gondoskodásért,
és a gyermekek fejlődéséért.
Szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek
Ebbe a kategóriába azok a gyermekek tartoznak,
akik – valamilyen oknál fogva – nem élnek együtt
a szüleikkel.

Az Európa Tanács Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért elnevezésű programja azzal
a céllal jött létre, hogy segítse a gyermekek jogainak megvalósulását, és megvédje őket az erőszak
minden formájától. A programért felelős csapat többek között az alábbi témákkal foglalkozik:
családon belüli és iskolai erőszak, az emberi jogok oktatása (jogtudatosítás), a gyermekek és az
internet, a gyermekek és az igazságszolgáltatási rendszer. Figyelembe veszik a szülői gondoskodás
nélkül élő gyermekek speciális jogait, elsősorban az oktatáshoz, a szociális, az egészségügyi és a jogi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a részvételhez való jog összefüggésében. Látogass el az alábbi
weboldalra, hogy további információt kaphass az egyezményekről és kiadványokról! Játssz online a
"WildWebWoods" programmal!
www.coe.int/children
Az SOS Gyermekfalvak egy olyan politikai és felekezeti elkötelezettségtől mentes civil szervezet,
amely a gondoskodás, az oktatás és az egészségügy területén közvetlen szolgáltatásokat nyújt
a szülői gondoskodás elvesztésének kockázatával fenyegetett, illetve a szülői gondoskodást elveszítő
gyermekek számára. A szervezet feladatai között szerepel még a gyermekek gondviselőinek, szüleinek és közösségeinek a képességfejlesztése a megfelelő gondoskodás nyújtása érdekében.
Az SOS Gyermekfalvak harcolnak a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek jogaiért is. 1949-ben
hozták létre, és jelenleg 130 országban működik az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szellemiségében.
www.sos-childrensvillages.org

Vér szerinti család
A gyermek családja, beleértve a szülőket, testvéreket, nagyszülőket, és rokonokat.
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Hasznos linkek
A Quality4Children (Q4C) normák az alternatív gondoskodásban élő gyermekekre vonatkozó
18 minőségi gondoskodási norma európai gyűjteménye. A Q4C normák kidolgozásának folyamata
történetek elmesélésén alapult, ami erőteljes részvételt megkövetelő kutatási módszer, és amelyikben 32 országból közel 500 ember vett részt, beleértve a gyermekeket, a fiatalokat, a vér szerinti szülőket,
a gondozókat, a szociális munkásokat és más érdekelt feleket. A Quality4Children (Q4C) normákat
2007 júniusában bocsátotta útjára az Európai Parlamentben a három kezdeményező szervezet: az
SOS Gyermekfalvak, a Nemzetközi Nevelőszülői Szervezet (IFCO) és a Nevelőotthonok Nemzetközi
Szövetsége (FICE). Az azóta eltelt idő alatt a fentiekben említett három szervezet támogatta és elősegítette a normák alkalmazását a hazai szakpolitikákban és a gondoskodási gyakorlatban.
A gyermekeket és a fiatalokat, továbbá a gondozóikat arra bátorítjuk, hogy ismerkedjenek meg a Q4C
normákkal, és használják azokat a különböző ellátási típusokban.
www.quality4children.info
A Power4Youth egy olyan fiatalokból álló közösség, akik már éltek, vagy jelenleg is alternatív
gondoskodásban élnek. A következőket teszik: véleményt cserélnek, megosztják egymással tapasztalataikat, barátokra tesznek szert, részt vesznek a Q4C normák gyakorlatba való átültetésében,
kortárs segítségnyújtást végeznek. Minden 28 év alatti, az alternatív gondoskodásról tapasztalattal
bíró fiatal csatlakozhat a P4Y közösséghez. Az állandó virtuális információcserén kívül a P4Y személyes
találkozókat szervez, hogy megbeszéljék a gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok által felvetett
kérdéseket. Továbbá javaslatokat tesznek a gondoskodás minőségének javítása érdekében, és
ezeknek a javaslatoknak az elfogadásáért lobbiznak nemzeti és nemzetközi szinten.
www.facebook.com/Power4Youth

A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény

Az egyezmény teljes szövege:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.
aspx

Gyermekbarát változat:

www.unicef.hu/ismerje-meg/mire-forditjuk-az-adomanyokat/gyermekjogok/gyerekjogok-gyereknyelven

Az egyezmény magyarul:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának
Ajánlása (2005) a bentlakásos intézményekben
élő gyermekek jogairól

www.coe.int/familypolicy

(válaszd ki a “bentlakásos intézeményekben élő gyermekek”
címet; elérhető a következő nyelveken: cseh, francia, izlandi,
angol, orosz, görög, lengyel, észt és szerb)

26 nyelven elérhető változat:

www.quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_country,at,_language,en.html

Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózata

www.crin.org/en/enoc

SOS Gyermekfalvak Magyarország

www.sos.hu

Nemzetközi Nevelőszülői Szervezet (IFCO)

www.ifco.info

Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége
Magyarországi Egyesülete

www.fice.hu

Európai Unió “Fiatalok akcióban” programja:

Az Európa Tanács családpolitikáról szóló
dokumentumai

www.salto-youth.net/about

Az Európai Tanács “Építsük Európát
a gyermekekkel a gyermekekért!”
programja

www.childoneurope.org

www.coe.int/t/dg3/FamilyPolicy/

www.coe.int/t/dg3/children/

Power4Youth

www.facebook.com/Power4Youth

ENSZ Útmutató az Alternatív
gondoskodásban élő gyermekekről

www.sos.hu/getmedia/e0316a6d-a988-4f3d-b192e133e3896044/alternativ-gondoskodas-utmutato-final.pdf
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Quality4Children Irányelvek (Q4C)
www.quality4children.info

ChildOnEurope: Nemzeti Gyermekkutatók
Európai Hálózata
CRIN: Gyermekjogok Információs Hálózata

www.crin.org

Jobb Gondozás Hálózata

www.bettercarenetwork.org/bcn/

UNICEF Magyar Bizottság

www.unicef.hu

Ifjúság Hangja

www.voicesofyouth.org
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Jegyzeteim
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Gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok
Fedezd fel a jogaidat!

Láthatom-e majd a vér szerinti családomat a gondozás alatt? Mi van, ha mégsem akarom őket látni? Mi van, ha rosszul
bánnak majd velem az alternatív gondoskodásban? Kihez fordulhatok segítségért, ha problémám van a gondozómmal?
Van-e beleszólásom a saját gondozásomba?
A Gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok – Fedezd fel a jogaidat! egy gyermekbarát tájékoztató füzet, ami kifejezetten az alternatív gondoskodásban élő gyermekeknek és fiataloknak íródott, és egyebek mellett a fenti kérdésekre
ad választ. A képregényes történetekből és a tájékoztató jellegű szövegekből a gondoskodásban élő gyermekek sokat
tanulhatnak a jogaikról, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, az Európa Tanács a bentlakásos intézményekben
élő gyermekek jogairól szóló, a "Minőségi gyermekgondozás sztenderdjei (Q4C) az európai, családon kívüli gondozásban"
című dokumentumok írnak elő, és léptettek hatályba. Megtanulhatják azt is, hogyan gyakorolják ezeket a jogokat, és
hogyan válhatnak aktív részvevővé a saját gondozási folyamatukban, ideértve azt is, hogyan javíthatnak azon.
A Gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok – Fedezd fel a jogaidat! című füzet letölthető az Európa Tanács
gyermekjogi programjának, az "Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” hivatalos oldaláról:
www.coe.int/children

www.coe.int/children
Az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, gyakorlatilag minden európai országot lefedve. 1949-ben alapították, és célja a közös
demokráciai és jogi alapelvek fejlesztése, melyeket az Európa Tanács Emberi Jogok Európai Egyezménye fektetett le. Egyéb
hivatkozások is megemlítik még az egyezmény mellett az egyének, azon belül is a gyermekek jogainak védelmét.

