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2001 óta minden évben meg-

szervezi a gyermekparlamen-

tet, mely a családon kívül élő 

gyermekek számára biztosít 

fórumot arra, hogy moderált 

vita keretében megoszthas-

sák véleményüket, tapaszta-

lataikat a gyermekvédelmi 

szakellátásról. 

Idén immáron 15. alkalom-

mal került megrendezésre 

ezen esemény az EMMI tá-

mogatásával, mely  az elmúlt 

évek tapasztalataira támasz-

kodva, mégis rendhagyó 

módon valósult meg.  

2015 novemberében kétszer 

kétnapos rendezvény kereté-

ben összesen 52 növendék 

vehetett részt a gyermekpar-

lamenten - november 12-13-

án a fővárosi, november 19-

20-án a vidéki gyermekott-

honok lakói. Mindkét alka-

lommal az első napon felké-

szítő tréningek zajlottak, 

ahol a résztvevők felkészül-

hettek a parlamenti ülés té-

máiból, valamint összeková-

csolódhattak a különböző 

helyről érkező csoportok. A 

második napon pedig a ple-

náris ülés következett, ahol 

konkrét ajánlásokat, javasla-

tokat tehettek a fiatalok an-

nak érdekében, hogy a gyer-

mekvédelmi rendszerünk 

hatékonyabban tudjon mű-

ködni.  

Előzetesen 2 témát java-

soltunk megvitatásra.  

1. A gyermekvédelmi 

gyámság intézményéhez 

kapcsolódó tapasztalatok  

2. Pályaorientáció 

A Gyermekparlamenti 

üléseken a gyermekek 

jelentős része aktívan 

dolgozott és nyíltan, fele-

lősségteljesen fogalmaz-

ták meg véleményüket, 

és fejtették ki álláspont-

jukat. 

A képen: 

Dóka Rita a FICE elnöke 

Dr. Hoffmann Tamás  Újbuda polgármestere 

és Jankó István az Oktatási bizottság alel-

nöke 

 

Trénerek: 

Dr. Hazai Istvánné 

Dr. Benkő Zsuzsanna 

Csányi Ildikó 

Dr. Herczeg Rita  

plenáris ülések elnöke 



sos formában megküldjük az Em-

beri Erőforrások Minisztériumá-

nak, a Szociális és Gyermekvédel-

mi Főigazgatóságának, valamint 

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központnak (OBDK). 

Ezen meghatározó esemény magas 

színvonalához Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányza-

ta is nagymértékben hozzájárult 

azáltal, hogy testületi üléstermét a 

teljes technikai és szakmai háttér-

rel a rendelkezésünkre bocsátotta. 

A helyszín megadta a hivatalos 

jellegét ezen tanácskozásoknak, 

melyet a gyermekek tartalommal 

töltöttek meg, miközben felejthe-

tetlen élményekkel gazdagodhat-

tak. Az ülések alkalmával a részt-

vevők kipróbálhatták a szavazógé-

peket, mikrofonon keresztül szól-

hattak hozzá a megbeszéléshez. A 

szünetben pedig kiváló vendéglá-

tásban részesültek mind a  gyer-

mekek, mind a felnőttek a XI. ke-

rületi Önkormányzat jóvoltából. 

A Gyermekparlament megnyitóján 

jelen volt Dr. Hoffmann Tamás 

Újbuda polgármestere, aki első-

ként köszöntötte a fiatal képviselő-

ket. Ezt követően Dóka Rita a 

FICE Magyarországi Egyesületé-

nek elnöke nyitotta meg az ülést. 

Szintén néhány biztató szóval kí-

vánt eredményes munkát Jankó 

István az Oktatási bizottság alel-

nöke, valamint Junghausz Raj-

mund és Farkas Krisztina önkor-

mányzati képviselők. 

Az üléseket az OBDK munkatársa, 

Dr. Herczeg Rita gyermekjogi refe-

rens vezette le három tréner segít-

ségével.  

A gyermekek, azaz a „szolgáltatást 

igénybevevők” megállapításait írá-

Támogatók 

A jelenlévő gyermekek megfogalmazták, hogy szeret-

nék, ha a gyámok gyakrabban keresnék meg őket; egy 

gyámra kevesebb gyermek jutna; valamint a gyermek-

védelmi gyámok munkáját módszertani anyagok segí-

tenék. 

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 kerül-

jön meghallgatásra, de annak a végső döntésben ne 

legyen meghatározó ereje. 

Zsebpénz tekintetében jelezték, hogy annak összege 

évek óta nem növekedett és ennek változását szeret-

nék. 

A fővárosi intézményekben élő gyermekek panasszal 

éltek az élelmezéssel kapcsolatban, annak elsősorban a 

minőségét kifogásolták.  

Egy otthon esetében jelezték, hogy adományból bizto-

sítják számukra a vacsorát, mely sosem tartalmaz húst 

és egyéb állati eredetű alapanyagokat. 

A kimenők rendjének szabályozása sok bizonytalansá-

got okoz, különösen a gyermekotthon/ gyermekvédelmi 

gyám nézet különbözősége esetén. 
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