GYERMEKPARLAMENT
Hagyományőrzés rendhagyó módon
A Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségének (FICE)
Magyarországi Egyesülete
2001 óta minden évben megszervezi a gyermekparlamentet, mely a családon kívül élő
gyermekek számára biztosít
fórumot arra, hogy moderált
vita keretében megoszthassák véleményüket, tapasztalataikat a gyermekvédelmi
szakellátásról.
Idén immáron 15. alkalommal került megrendezésre
ezen esemény az EMMI támogatásával, mely az elmúlt
évek tapasztalataira támaszkodva, mégis rendhagyó
módon valósult meg.
2015 novemberében kétszer
kétnapos rendezvény keretében összesen 52 növendék
vehetett részt a gyermekparlamenten - november 12-13án a fővárosi, november 19-

20-án a vidéki gyermekotthonok lakói. Mindkét alkalommal az első napon felkészítő tréningek zajlottak,
ahol a résztvevők felkészülhettek a parlamenti ülés témáiból, valamint összekovácsolódhattak a különböző
helyről érkező csoportok. A
második napon pedig a plenáris ülés következett, ahol
konkrét ajánlásokat, javaslatokat tehettek a fiatalok annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi
rendszerünk
hatékonyabban tudjon működni.
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2015-ös gyűlések témái
Előzetesen 2 témát javasoltunk megvitatásra.
1. A gyermekvédelmi
gyámság intézményéhez
kapcsolódó tapasztalatok
2. Pályaorientáció

A Gyermekparlamenti
üléseken a gyermekek
jelentős része aktívan
dolgozott és nyíltan, felelősségteljesen fogalmazták meg véleményüket,
és fejtették ki álláspontjukat.

Nevelőotthonok Nemzetközi
Szövetsége Magyarországi
Egyesülete

A Gyermekparlament idei „munkássága”

1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 165.

A jelenlévő gyermekek megfogalmazták, hogy szeretnék, ha a gyámok gyakrabban keresnék meg őket; egy
gyámra kevesebb gyermek jutna; valamint a gyermekvédelmi gyámok munkáját módszertani anyagok segítenék.
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E-mail: valaki@example.com

Összességében szeretnének több információt kapni a
gyermekvédelem szereplőitől a pályaválasztásuk során
a fiatalok és kifejezett kérésként fogalmazódott meg,
hogy a pályaválasztás során a szülők véleménye kerüljön meghallgatásra, de annak a végső döntésben ne
legyen meghatározó ereje.

Cégnév

Zsebpénz tekintetében jelezték, hogy annak összege
évek óta nem növekedett és ennek változását szeretnék.

Minden gyerek számít!

A fővárosi intézményekben élő gyermekek panasszal
éltek az élelmezéssel kapcsolatban, annak elsősorban a
minőségét kifogásolták.
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Egy otthon esetében jelezték, hogy adományból biztosítják számukra a vacsorát, mely sosem tartalmaz húst
és egyéb állati eredetű alapanyagokat.
A kimenők rendjének szabályozása sok bizonytalanságot okoz, különösen a gyermekotthon/ gyermekvédelmi
gyám nézet különbözősége esetén.

Támogatók
Ezen meghatározó esemény magas
színvonalához Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata is nagymértékben hozzájárult
azáltal, hogy testületi üléstermét a
teljes technikai és szakmai háttérrel a rendelkezésünkre bocsátotta.
A helyszín megadta a hivatalos
jellegét ezen tanácskozásoknak,
melyet a gyermekek tartalommal
töltöttek meg, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak. Az ülések alkalmával a résztvevők kipróbálhatták a szavazógépeket, mikrofonon keresztül szólhattak hozzá a megbeszéléshez. A
szünetben pedig kiváló vendéglátásban részesültek mind a gyermekek, mind a felnőttek a XI. kerületi Önkormányzat jóvoltából.

A Gyermekparlament megnyitóján
jelen volt Dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere, aki elsőként köszöntötte a fiatal képviselőket. Ezt követően Dóka Rita a
FICE Magyarországi Egyesületének elnöke nyitotta meg az ülést.
Szintén néhány biztató szóval kívánt eredményes munkát Jankó
István az Oktatási bizottság alelnöke, valamint Junghausz Rajmund és Farkas Krisztina önkormányzati képviselők.
Az üléseket az OBDK munkatársa,
Dr. Herczeg Rita gyermekjogi referens vezette le három tréner segítségével.
A gyermekek, azaz a „szolgáltatást
igénybevevők” megállapításait írá-

sos formában megküldjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának, valamint
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs
Központnak (OBDK).

