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1. Bevezetés 

 

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) küldetése hogy fórumot teremtsen a magyarországi és 

határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző szervezeteknek, intézményeknek és kezdeményezéseknek. 

Különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos javítására, a képzésben résztvevő 

szakemberek fejlesztésére, a tagok munkájának támogatására, valamint hazai és külföldi szakmai párbeszédre és 

érdekképviseletre. 

Az egyesület projektjeinek célcsoportjait a civil szervezetek és munkatársai, azok kliensei és önkéntesei, továbbá 

minden 10 év feletti tanulni vágyó személy, akiket projekteken keresztül ér el a szervezet. A projektek 

tevékenységei és időbeni ütemezése során a szervezet arra törekszik, hogy a lehető legtöbb személyt bevonja a 

következő célcsoportok köréből: gyermekek, ifjúság (tanodai szolgáltatás, ifjúsági programok, fiatal felnőttek 

közösségi fejlesztése, intergenerációs önkéntes akciókon keresztül, stb.) és sérülékeny felnőttek (nők közösségi 

fejlesztése, seniorok képzése, munkanélküliek, vidéken élők fejlesztése, stb.) A fenti célcsoport érdekében 

fontosnak tartjuk a védelmi irányelvek alapján történő szolgáltatásnyújtást. 

2. Szabályzat alapelvei 

 

Az egyesület elnöksége elismeri erkölcsi és törvényes felelősségét, hogy védjék és támogassák a gyermekek, 

fiatalok és sérülékeny felnőttek jólétét, valamint az olyan biztonságos és barátságos környezet 

megteremtését, melyben az érintett személyeket tisztelik és értékesnek tartják. Az egyesület vállalja, hogy 

eljárásai folyamán biztosítja a gyermekeknek és sérülékeny felnőtteknek nyújtott korai beavatkozást és a 

hatékony támogatást, a védelmet.  

 

A gyermek fogalma: 18. életévét be nem töltött személy. 

Az ifjúság, fiatal fogalma: 14-25 év közötti személy. 

A sérülékeny felnőtt fogalma: olyan 18. életévét betöltött személy, aki mentális vagy egyéb (kor, életkori szakasz, 

betegség, stb.) kiszolgáltatottság, sérülékenység miatt közösségi ellátásra szorul, és nem képes magát megvédeni 

az akarva vagy akaratlanul elkövetett károkozásokkal szemben. 

 

Alapelvek: 

 Az egyesülettel történő együttműködések során minden gyermeknek, fiatalnak és felnőttnek egyenlő 

joga van a védelemre. 

 A gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek védelmének a támogatása az egyesület minden 

munkatársának felelőssége. 

 Az egyesület felelősséget vállal azon gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek felé, akikkel 

kapcsolatba kerül munkája és szolgáltatásai során, vagy azokon keresztül valamilyen hatást gyakorol 

rájuk. 

 Az együttműködések során köteles az egyesület a partnerei felé képviselni és egyben segíteni a védelmi 

irányelvek megteremtését, azaz a fentiekben részletezett célcsoportok esetén ismertetjük a védelmi 

irányelveket és szóbeli vagy írásbeli elfogadást kérünk a partnerek részéről. 

 Minden védelmi irányelv elsődlegesen a gyermek, a fiatal és a sérülékeny személy érdekeit szolgálja. 

 Az egyesület olyan releváns információt nyújt a szolgáltatásait igénybe vevőknek, melynek 

köszönhetően a fentiekben részletezett gyermekek és felnőttek felismerhetik a bántalmazást, és segíti 

a megoldási javaslatokat. Az egyesület egyértelmű információkat, illetve támogatást nyújt a sérülékeny 

személyek számára a bántalmazások és bűncselekmények esetén lehetséges lépésekről. 

 Ha valaki nem képes az önálló döntéhozatalra, mindig az ő érdekei kerülnek elsődlegesen képviseletre.  
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 A vezetői intézkedéseket a kliensek számára átláthatóan és egyértelműen kommunikálja az egyesület. 

 Az egyesületi munka során a közösség biztonságosabbá tételére törekszik. 

 A munkatársak és az önkéntesek felvételénél körültekintő felvételi eljárás kerül bevezetésre. (ld. 6.1. 

pont) 

 A sérülékeny felnőtteket, fiatalokat és a gyermekeket az egyesület szakemberei megfelelő módon 

biztosítják, hogy a probléma megoldása érdekében tett intézkedések az érintettek érdekeit szolgálják. 

 A sérülékeny felnőtteket, a fiatalokat és a gyermekeket biztosítani kell arról, hogy a szervezet az 

információkat megfelelően kezeli, kiemelt figyelemmel az információk személyes és érzékeny jellegére 

vonatkozóan. 

 A gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek esetén az eljárás rend független a faji, vallási, anyanyelvi, 

etnikai, nemi, szexuális, életkor, egészségi állapotbeli, fogyatékossági, helyi vagy elhelyezési, politikai 

vagy bevándorlási státuszbeli, bűnözői magatartási tényezőktől. 

 A védelmi tevékenység magas színvonalának fenntartása érdekében az egyesület intézkedései 

átláthatóak, nyitottak és szükség esetén tettekben nyilvánulnak meg. 

3. Célkitűzések 

 

A KIFE elkötelezett a gyermekek, az ifjúság és a sérülékeny felnőttek védelmi intézkedésében és jólétének 

megteremtésében, és minden szükséges lépést megtesz a veszély elleni védelemben és annak megelőzésében. 

A szabályzat és a benne foglalt eljárások az egyesület elveit és értékeit képviselik, továbbá célja, hogy megértesse 

az elnökség tagjai, a munkatársak, az önkéntesek és a szakemberek felelősségét a gyermekek és sérülékeny 

felnőttek védelmi intézkedéseinek tekintetében. Tartalmazza azon lépéseket, melyeket a munkatársaknak 

kötelessége megtenni, ha bántalmazást észlelnek az érintetteknél, illetve annak gyanúja áll fenn. A Gyermek, 

Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelvei és Szabályzata elveit terjeszti a tagjai körében. 

4. Kötelezettségek 

 

A gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek védelmezése minden munkatárs, önkéntes és képviselő 

felelőssége, ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a saját szerepével a folyamatban.  

Az egyesület azon  gyermekekért,  fiatalokért és sérülékeny felnőttekért, akik kapcsolatba kerülnek egy adott 

szolgáltatással, felel a védelmükért és a megfelelő intézkedésekért, ha visszaélés vagy bántalmazás gyanúja merül 

fel. Az elnökség éves beszámolók során monitorozza a tevékenységeket, az elnökségi ülésen tett beszámolók 

évente minimum egy alkalommal tartalmazzák, hogy szükség volt-e intézkedések elindítására ezen szabályzat 

alapján. 

Az ügyvezető igazgató felelőssége, hogy a visszaélések elkerülése vagy kezelése érdekében a szabályzatnak 

megfelelő intézkedések megtörténjenek. Biztosítja a biztonságos toborzási, kiválasztási és ellenőrzési folyamatok 

végrehajtását. Biztosítja, hogy a munkatársak, önkéntesek és szakemberek tisztában legyenek a szerepükkel és a 

felelősségükkel a gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek védelme tekintetében. Biztosítja továbbá a 

személyzet felkészítését, és az esélyegyenlőséget hirdeti. Felhívja a figyelmet a visszaélésekre és a gyermekek, az 

ifjúság, valamint sérülékeny felnőttek védintézkedéseire, információkkal látja el a klienseket, résztvevőket és a 

nyilvánosságot. Amennyiben az ügyvezető kompetenciáját meghaladja az adott intézkedés vagy más szakmai 

kompetenciák bevonása szükséges a helyes intézkedések meghozatala érdekében, akkor szakértőket von be a 

releváns szakterületről. Szorosan együttműködik a referensekkel és projektvezetőkkel a következő 

folyamatokban: 
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 Minden védelmi kérdést monitoroz és a team-megbeszéléseken azokat megvitatja. 

 Minden munkatárssal elfogadtatja, hogy a feltételezéseket, a gyanút komolyan veszi, és a megfelelő 

intézkedésekkel kezeli. 

 Tanácsot ad, információt szolgáltat védelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdésekben. 

 Nyilvántartja és kezeli a védelmi irányelvekkelkapcsolatos információkat, melyeket a munkatársaktól, 

szakemberektől, önkéntesektől, kliensektől, szülőktől és résztvevőktől kap. 

 Adott esetben pontosan és körültekintően értékeli az információt, szükség esetén további adatot gyűjt 

a kérdések tisztázásához. 

 Adott esetben szakértőket von be az intézkedések hatékony és szakszerű lebonyolítása érdekében. 

 Adott esetben haladéktalanul értesíti a rendőrséget, illetve az illetékes hatóságokat, biztosítja számukra 

az információkat. Az EMMI 2017-es szakmai iránymutatásai alapján szexuális erőszak gyanúja esetén 72 

óra áll rendelkezésre a hatósági jelzésre, más esetben 15 nap. 

 Felkészítést határoz meg az egyesületben dolgozó munkatársak számára, azzal a céllal, hogy minden 

munkatárs, aki kapcsolatba kerül munkája során gyermekekkel, fiatalokkal és sérülékeny felnőttekkel a 

megfelelő tudással, információval rendelkezzen.  

 

Minden munkatárs, önkéntes és szakember kötelessége, hogy aktívan védje és támogassa a gyermekeket, a 

fiatalokat és a sérülékeny felnőtteket. Mindenkinek tisztában kell lenni a saját szerepével a védelmi kérdések 

tekintetében, illetve tudomásul kell venni, hogy a munkakör, szerepek betöltéséhez a kötelező felkészítésen részt 

kell venni. A munkatársak, önkéntesek és trénerek tudomásul veszik a szabályzatban foglaltakat, ismerik és értik 

a benne leírt folyamatokat és intézkedéseket, ezeket alkalmazzák a gyermekekkel és felnőttekkel folytatott 

munkájuk során. Bármilyen visszaélés, bántalmazás vagy annak gyanúja esetén a szabályzatban foglaltak szerint 

járnak el, melyek a következő intézkedésekből állnak: 

 A sérülékeny felnőttel, fiatallal, gyerekekkel szembeni aggodalmakat, gyanút, tényt mindig az ügyvezető 

igazgatónak kötelesek jelenteni. 

 A felmerült helyzeteket és a megtett lépéseket dokumentálni szükséges jegyzőkönyv formájában. 

 Minden gyermeket és sérülékeny felnőttet, akivel munkájuk során találkoznak, az egyenlő elbánás elvén 

kell kezelni és tisztelni. 

5. Kockázatelemzés 

5.1. Fogalmak 

 

A sérülékeny felnőttekkel szembeni visszaélés mögött állhat egy, illetve több, ismétlődő cselekvés is. 

Jelentkezhet, a különböző cselekvések kombinációjaként is. A visszaélés megjelenhet bármilyen kapcsolatban a 

körülményekre való tekintet nélkül, mely jelentős kárt okoz az elszenvedő személyiségében. Számos helyzetben 

ez bűncselekmény formájában is megvalósulhat. 

FIZIKAI BÁNTALMAZÁS: A tényleges vagy potenciális fizikai sértés által elkövetett kár, más személy által (felnőtt vagy 

gyerek által). Ez jelenthet ütést, rázást, mérgezést, fojtást, égetést. Olyan helyzet is lehet, amikor a szülő vagy 

gondviselő idézi elő a tüneteket, vagy szándékosan indukál betegséget a gyermeknél. 

 

SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS: A sérülékeny felnőttek szexuális tevékenységre kényszerítése vagy csábítása, amelyet az 

érintett nem teljesen ért és nincs választási lehetősége a beleegyezés tekintetében. (Ez magába foglalhatja a 

nemi erőszakot, orális aktust, penetrációt, vagy akár olyan nem penetrációval járó tevékenységeket, mint a 

maszturbálás, csók, dörzsölés és érintkezés.) Magába foglalja a szexuális tartalmú képek nézegetését vagy 

készítését, szexuális tevékenység nézését, illetve az arra való ösztönzést.  
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GYERMEK SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁSA: A szexuális visszaélés egyik formája, amikor egy gyermek pénzért, 

ajándékért, ételért, szállásért, odafigyelésért vagy bármi egyéb szükségletért cserébe vesz részt egy szexuális 

tevékenységben. Ez általában manipuláció vagy kényszer hatására történik és a gyermekeket bizalmuk 

elnyerésével, vagy alkohol és drog segítségével csábítják a tevékenységre. A bántalmazó kapcsolatban az áldozat 

és az elkövető hatalmi alapú viszonyban vannak, ahol az áldozat lehetőségei igen korlátozottak. A bántalmazás e 

formája félreérthető a gyermek és felnőtt közötti konszenzus miatt. A gyermekek szexuális kizsákmányolása 

különböző formákban nyilvánul meg. Magába foglalhat idősebb elkövetőt, vagy anyagi, érzelmi vagy fizikai 

kényszerítés alatt álló fiatal áldozatot, kortársak manipulálását, bandán belüli vagy bandák közötti kényszerítést, 

fenyegetést. Jelentheti szervezett hálózatok tevékenységét, emberkereskedelmen belüli tevékenységet, 

melyben az áldozatokat különböző helyszíneken kényszerítik szexuális tevékenységre több emberrel. 

 

ELHANYAGOLÁS ÉS HANYAG BÁNÁSMÓD: A források és a körülmények hatására történő elhanyagolás és a gondatlan 

kezelés tartós mulasztást eredményez a gyermek és a hátrányos helyzetű felnőtt alapvető fizikai és/vagy 

pszichikai szükségleteinek kielégítésében. Ez súlyos károkat okoz a gyermek egészséges testi, lelki, erkölcsi és 

szellemi fejlődésében és a felnőttek lelki életében. Magába foglalja azt, amikor nem védelmezik a gyermeket 

vagy kiszolgáltott személyt a bajtól, nem felügyelik, nem biztosítanak számára ételt, menedéket és biztonságos 

körülményeket. Magába foglalhatja továbbá az anyai, vagy terhesség alatti elhanyagolást, úgymint a drog és 

túlzott alkoholfogyasztás és a fogyatékos gyermek helytelen és elhanyagolt bánásmódját is. 

 

ÉRZELMI, LELKI VISSZAÉLÉS: Tartós érzelmi bántalmazás, nyomás, mely hatással van a gyermek, és a hátrányos 

helyzetű felnőtt érzelmi fejlődésére, életére. Az érzelmi visszaélés jellegű cselekmények közé tartoznak a mozgás 

korlátozása, lealacsonyító, megalázó bánásmód, megfélemlítés és zaklatás (ideértve az online zaklatást is), 

fenyegetés, ijesztés, gúnyolódó és diszkriminatív bánásmód és egyéb nem fizikai formában történő ellenséges 

vagy elutasító magaviselet. 

 

KERESKEDELMI VISSZAÉLÉS: A gyermekmunka vagy egyéb hasonló tevékenység végzése, mely mások javára és a 

gyermek hátrányára vonatkozik. Negatívan hat a testi vagy mentális egészségre, az oktatásra, erkölcsi vagy 

társadalmi-érzelmi fejlődésre. Ez magában foglalhatja a gyerekmunkát és a gyerek, sérülékeny felnőtt sérelmére 

elkövetett gazdasági visszaéléseket is. 

 

INTÉZMÉNYI VISSZAÉLÉS: Intézményi visszaélés történik, amikor a szokások, rutinok hatására az intézmény 

csökkenti az ellátás színvonalát és ez rossz gyakorlatot eredményez. A folyamat kihat a gyermekek és sérülékeny 

felnőttek egész környezetére, megtagadja, korlátozza a méltóságukat, magánéletüket, a választás jogát és a 

függetlenségüket.  

 

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY: Olyan bűncselekményeket értünk alatta, amelyekben a tett elkövetésének indoka az 

áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása. A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai legtöbbször a faji, 

etnikai, nemzeti, vallási, szexuálisorientáció, nemi identitás vagy fogyatékosság szerinti kisebbségi csoportok 

tagjai közül kerülnek ki. A gyűlölet-bűncselekmények elsősorban erőszakos cselekményeket foglalnak magukba, 

de kiterjesztett értelemben a zaklatás és a gyűlöletbeszéd is ebbe a kategóriába tartozik. 

CSALÁS BŰNCSELEKMÉNYE: Ez akkor történik, ha valaki szimulál egy barátságot, annak érdekében, hogy kihasználja 

a sérülékeny embert. A csalási bűncselekményt az áldozat számára ismert személy követi el. A "társ" lehet egy 

"barát", családtag, a támogatója, a fizetett alkalmazottak egyike, vagy más fogyatékkal élő személy is. Aki jogtalan 

haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. 

 

VISSZAÉLÉS: A visszaélés (idegen szóval: abúzus) általános, (jogilag vagy erkölcsileg) elítélő kifejezés arra a negatív 

következményekkel járó cselekményre – többnyire folyamatosan gyakorolt rossz bánásmódra – amikor valaki 

önző módon, más kárára visszaél valamivel, valakit vagy valamit helytelenül „használ”, azzal helytelenül, 

többnyire tiltott módon bánik. Személyekkel kapcsolatban főleg az, ha valaki beosztásával, hatalmával, erejével, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1ncselekm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szexu%C3%A1lis_orient%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemi_identit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyat%C3%A9koss%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisebbs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaklat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%B1l%C3%B6letbesz%C3%A9d
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kapcsolataival vagy egyéb lehetőségeivel él úgy, hogy ezzel mások testi-lelki egészségét, jólétét, biztonságát, 

jogait vagy életét veszélyezteti. Tárgyakkal kapcsolatban a helytelen, nem rendeltetésszerű használat számít 

visszaélésnek (abúzusnak). Jellegénél fogva többnyire titokban történik és nem ritkán bűncselekmény. 

A visszaéléseket a magyar nyelv nem egy fogalom-csokorban tárgyalja, ennek ellenére talán érthető az angol 

„abuse” szó "elítélendő bánásmód" jelentésköre: 

 Szexuális visszaélés: nemi erőszak, zaklatás 

 Fizikai visszaélés: erőszak, kínzás, vallatás 

 Érzelmi, lelki visszaélés: megalázás, megfélemlítés, zsarolás 

 Kábítószerrel való visszaélés: drogfogyasztás, szenvedélybetegség 

 Gyermekkel való visszaélés: sérülés, fájdalom okozása, megrontás, nemi erőszak 

 Házastárssal való visszaélés: családon belüli erőszak 

 Idősebbekkel szembeni visszaélés: öregek otthonában, velük szemben elkövethető méltánytalanságok 

 Jogokkal való visszaélés: emberi jogok megsértése 

 Nyelvvel való visszaélés: trágár beszéd, hazugság, metafora 

 Állatokkal való rossz bánásmód: kegyetlenkedés, állatkínzás. 

 

MEGFÉLEMLÍTÉS: Az az erő, fenyegetés vagy kényszer, mely visszaélést, megfélemlítést, vagy agresszív uralkodást 

gyakorol másokon. A viselkedés gyakran megszokott és rendszeres. Az egyik alapvető jele a zaklató személy 

észlelésének a társadalmi vagy fizikai erő egyenlőtlensége, amely megkülönbözteti a megfélemlítést a 

konfliktustól. Az egyedi megfélemlítésnek négy típusa van: a fizikai, verbális, kapcsolati és internetes zaklatás. 

 

 

5.2. Kockázatok kezelése 

 

A KIFE célja, hogy segítse a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket a kockázatok felismerésében, azok önálló 

kezelésében és legyőzésében a rendelkezésükre álló támogatás segítségével. A kockázatokról és kapcsolatokról 

szóló segítő beszélgetések lehetővé teszik és segítik a tudatos viselkedést a félelem és szorongás leküzdésével. 

Gyermekek és felnőttek egyaránt megtanulják, hogyan kell megfelelő magatartást tanúsítaniuk és hogyan 

viselkedjenek felelősségteljes módon. A gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek folyamatos tájékoztatásban 

részesülnek az e-biztonság terén, beleértve a szexuális tartalmú üzeneteket és a zaklatás kezelését, valamint a 

jogi háttereket és azok következményeit. 

 

A eljárási rendszerben a jelzéseket az ügyvezető igazgató nyomon követi akkor is, ha ez még nem éri el az 

intézkedési küszöböt, amikor egy kliens, vagy partner aggodalmát fejezi ki, vagy rossz gyakorlatot jelez egy 

gyermek vagy felnőtt esetében. Ilyen rossz gyakorlati példák közé sorolható a személy igazságtalan kiemelése, 

lekicsinylő megkülönböztetése vagy diszkriminálása. A felmerülő gyanút az ügyvezető igazgató kezeli és tartja 

nyilván. 

 

Az egyesület a kockázatok minimalizására és kezelésére a következő intézkedéseket írja elő: 

 A szervezeti kultúra fejlesztése azért, hogy minden munkatárs és önkéntes számára tiszta és átlátható 

legyen a védelmi intézkedések releváns és fontos szerepe a szervezetnél. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1ncselekm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jogokkal_val%C3%B3_vissza%C3%A9l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafora
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatk%C3%ADnz%C3%A1s
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 A felelősségek és szerepek egyértelművé tétele a munkatársak számára a védelmi intézkedések 

szempontjából. 

 A meglévő Szervezeti és Működési Szabályzat integrálja a gyermekekre és sérülékeny felnőttekre 

vonatkozó védelmi intézkedéseket. 

 A szolgáltatási folyamatokban éves jelentési kötelezettség kialakítása. 

 A munkatársak és önkéntesek tájékoztatása és felkészítése a gyermekek, az ifjúság és a sérülékeny 

felnőttek védelmi folyamatának érdekében. 

 

A KIFE elemzései a különböző kockázati területekről az SZMSZ 12 sz. mellékletében találhatóak. 

6. Szolgáltatási standardok 

6.1. Biztonságos toborzás, felvétel 

Az átlátható felvételi folyamat a munkatársak és az önkéntesek tekintetében várhatóan csökkenti a kockázatokat. 

Munkaerő felvétel az alábbiak szerint valósul meg: 

 Jelentkezési lap és/vagy önéletrajz, motivációs levél alapján kerül kiértékelésre, hogy a jelölt alkalmas-

e a feladat betöltésére. 

 Személyes interjú lebonyolítása előre megtervezett és egyértelmű kérdésekkel, valamint a 

védintézkedések iránti elkötelezettség felmérésével (olyan kérdésekkel pl: büntetett előéletű-e, egyéb 

jogi korlátozások vagy folyamatban lévő ügyek fennállnak-e, amelyek hatással lehetnek a gyermekekkel, 

fiatalokkal és veszélyeztetett felnőttekkel végzett munkára nézve). 

 A szellemi kompetencia és a kiegyensúlyozottság, valamint a felelősség, az empátia, a tolerancia, az 

együttműködés, a non-direktivitás, és az önreflexiós készségek felmérése. 

 A jelölt képesítésének ellenőrzése. 

 Referenciák és hivatkozások ellenőrzése. 

 Készségek és kompetenciák felmérése próbaidő formájában. 

Önkéntesek és szakemberek felvételénél az alábbi lépések valósulnak meg: 

 Jelentkezési lap kielemzése (a nyomtatvány tartalmazza a következőket: legmagasabb iskolai 

végzettség, munkahelyi vagy önkéntes tapasztalat, a jelenlegi foglalkoztatási viszony, a személyes 

információkat és elérhetőségeket, betegség vagy érzékenység). 

 Motivációs levél vagy referenciák elemzése. 

 Személyes interjú szakember vezetésével a szellemi kompetencia és a kiegyensúlyozottság, valamint a 

felelősség, az empátia, a tolerancia, az együttműködés, a non-direktivitás, és az önreflexiós készségek 

felmérése. 

 

Munkatársak felkészítése: 

 Az új kollégák számára biztosított egy munkavállalói ismertetőcsomag (amelynek tartalma: az egyesület 

szabályai, Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzata, munkavédelmi 

szabályzat, esélyegyenlőségi szabályzat, környezeti fenntarthatósági terv, stb.). 

 Mentorálás, 3 hónapos próbaidő, szakmai kolléga vezetése mellett. 

 

Önkéntesek felkészítése: 

 Általános felkészülés az önkéntességre - alapismeretek és jogi meghatározások, motivációk 

feltérképezése, szituációs gyakorlatok. 

 Speciális ismeretek a tematikus önkéntes programokra vonatkozóan - jogi értelmezések, kompetencia 

határok, a gyakorlati és elméleti módszerek megismerése. 

 Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzatának ismertetése. 
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6.2. Etikai kódex 

 

Minden munkatársnak, szerződött félnek és önkénteseknek egyaránt el kell fogadnia az etikai kódexet a munkába 

állásnál, illetve a tevékenységeik megkezdésével.  

Minden munkacsoportnak, szolgáltatási profilnak eljárási intézkedésekkel kell rendelkeznie, hogy biztosítsa az 

esetleges gyanakvás, vagy probléma megfelelő kezelését a munkatársakkal vagy kliensekkel szemben. 

A munkavállalónak garantálnia kell, hogy a gyermek vagy a sérülékeny felnőtt, akire a tevékenysége irányul, 

biztonságban legyen. Figyelni kell arra, hogy a gyermek vagy a sérülékeny felnőtt elkülönülve végezze a 

tevékenységét attól a személytől, aki ellen a gyanú vagy negatív visszajelzés fennáll. 

Függetlenül attól, hogy rendőrségi nyomozás indul-e az ügyben, minden esetben belső vizsgálatot kell végezni, 

ahol figyelmet kell fordítani az egyesület szabályzataira épülő eljárásokra, intézkedésekre. 

Minden munkatársra, önkéntesre, szakemberre és érintett személyre, aki kapcsolatban áll a gyermekekkel, 

fiatalokkal és a sérülékeny felnőttekkel az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 tiszteletben kell tartani minden gyermeket és felnőttet; 

 figyelemmel kell kísérni a gyermekek viselkedésében beálló esetleges változásokat, a visszaélés jeleit;  

 tisztában kell lenni azzal, hogy a kihívó viselkedés a visszaélés jele lehet; 

 példát kell mutatni helyes magatartással az online térben is; 

 a gyermekeket, fiatalokat be kell vonni az őket érintő döntési folyamatokba; 

 a pozitív, tiszteletteljes és biztonságos viselkedést kell képviselni a gyermekek és az ifjúság körében, 

valamint helyteleníteni a kihívó, nem helyénvaló és diszkriminatív szóhasználatot, magatartást;  

 kerülni kell azt a magatartást vagy szóhasználatot, mely bármelyik gyermeket, sérülékeny felnőttet 

előnyben részesítené a többiekkel szemben; 

 kerülni kell az olyan magatartást, ami nem szakmai kapcsolatra utalna az érintett személyekkel; 

 Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzat című dokumentumot tágabb 

védelmi kérdésekre vonatkozóan is értelmezni szükséges, mint például a megfélemlítés vagy a helyes IT 

és közösségi média használat; 

 minden esetben engedélyt kell kérni a testi érintés előtt a személytől (például: öltözködés 

asszisztálásánál, fizikai támogatásnál); 

 fenn kell tartani a kommunikáció és viselkedés megfelelő színvonalát a kliensek között folytatott 

beszélgetésekben; 

 kerülni kell a szexualizált vagy becsmérlő nyelvhasználatot, a humorban és viccekben is; 

 meg kell tartani a tiszta és szakmai határokat, a helyes magatartást a munkatársak között más személyek 

jelenlétében; 

 tisztában kell lenni azzal, hogy az egyes személyes, családi hátterek és körülmények magasabb kockázati 

tényezőt jelentenek a visszaélés tekintetében; 

 az érzelmi fellángolásokat nyitott és tiszta módon kell kezelni, vagyis olyan módon kell jelezni az 

ügyvezető igazgatónak a helyzetet, ami nem sérti meg a kliensek érzelmeit; 

 minden aggodalmat a személyek jólétével és biztonságával kapcsolatban jelezni kell az ügyvezető 

igazgatónak, az ügyvezető ezt követően a helyzetet kezeli a szervezeten belül, megosztja az elnökkel, 

illetve szükség esetén jelzi a rendőrség vagy szociális ellátás felé; 

 követni kell és tiszteletben kell tartani az egyesület szabályait a kommunikáció különböző formáiban, 

ideértve a kliensekkel folytatott személyes kommunikációt, a közösségi médiában illetve online térben 

folytatott kommunikációt egyaránt; 

 kerülni kell a kliensekről megismert személyes adatok, információk tovább kommunikálását a 

munkatársak, partnerek körében;  

 csak indokolt esteben lehet azt megosztani, a probléma megoldását követően a titoktartási 

kötelezettség életbelépése mellett; 
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 a személyes adatokat bizalmasan kell kezelni (az egyesület és a magyarországi adatkezelési 

szabályzatnak megfelelően). 

 

Minden munkatárs, önkéntes és szakember tudomásul veszi, hogy a helytelen viselkedés a gyermekekkel, 

fiatalokal és sérülékeny felnőttekkel szemben elfogadhatatlan, a magatartásuknak kifogástalannak kell lennie a 

kliensek felé. 

 

6.3. Oktatás/Felkészítés/Szupervízió 

 

Fontos, hogy minden munkatárs megfelelő és rendszeres oktatásban részesüljön, hogy képesek legyenek 

felismerni a visszaélés és elhanyagolás jeleit, és felmerülő gyanú vagy tény esetén tisztában legyenek azzal, hogy 

mit kell tenniük. A munkatársak, önkéntesek, trénerek és szakemberek rendszeres felkészítésen vesznek részt a 

védelmi intézkedések terén és évente legalább egyszer e-mail/hírlevél formájában vagy munkamegbeszélések 

alkalmával értesülnek az aktualitásokról. 

 

Az SZMSZ-nek része a Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzata rész, ezért 

minden munkatársnak, aki gyermekekkel és/vagy fiatalokal és/vagy sérülékeny felnőttekkel dolgozik munkája 

során köteles azt elfogadni és megérteni. A védelmi szabályzat elérhető e-mailen keresztül vagy nyomtatott 

formában az irodában. 

 

Fontos lehetőséget biztosítani a munkatársaknak a védelmi kérdések és a felmerülő gyanú vagy tényleges esetek 

megbeszélésére az ügyvezető igazgatóval, ezért rendszeres szupervíziós alkalmakra kerül sor. Az intézkedési 

eljárást jelezni kell a munkatársaknak. 

 

6.4. Fényképek és videók 

 

Az emberek többsége teljesen ártatlan és elfogadható okok miatt készít és néz fényképeket és videókat 

gyermekekről. Azonban sajnos, néhány ember visszaél a gyermekek jogaival a képek és videók készítésénél és 

használatánál, ezért az egyesület is kiemelt gondot fordít az ezekre vonatkozó védelmi szabályok 

megfogalmazására. A KIFE adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak köszönhetően az információk tárolása a 

számítógépes rendszerben megbízható és biztonságos. 

 

A gyermekek, fiatalok és felnőttek védelme érdekében: 

 hozzájárulás szükséges a fényképek készítéséhez és közzétételéhez (pl. internetes honlapon, 

hírlevelünkben vagy egyéb kiadványban); 

 kiskorúak esetén előzetes írásbeli szülői hozzájárulás szükséges ; 

 a felvételekre, ha nem szükséges, nem kerül feltüntetésre a teljes név; 

 a szervezet figyelmet fordít a megfelelő öltözködésre, megjelenésre; 

 biztosítani kell a klienseket, partnereket, arról, hogy személyes adatok nem kerülnek megosztásra; 

 a felvételeket megfelelően és biztonságosan tárolja szervezet a szabályzatában előírt ideig; 

 az embereket a róluk készült felvételek kapcsán arra biztatjuk, hogy mondják el aggodalmaikat, ha 

vannak. 

6.5. Együttműködések 

 

Együttműködési megállapodások az egyesület partnereivel: 
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A KIFE széles körű partnerséggel rendelkezik, beleértve az adományozókat, helyi civil szervezeteket, állami 

szerveket, vállalkozókat és szállítókat. Minden szerződő félnek el kell fogadnia a kötelezettséget, a gyermekek, a 

fiatalok és a sérülékeny felnőttekre vonatkozóan az adott együttműködések esetében. Ezek alapján a következők 

a kiemelt szempontok: 

 a partnerek számára egyértelmű az együttműködés tárgya 

 gondos kiértékelés történik a partnerről a kapcsolatfelvételkor, valamint az egyesület felügyeli az 

együttműködés hatásait a gyermekekre, fiatalokra, sérülékeny felnőttekre a védelmi intézkedésekben 

foglaltak szerint 

 az egyesület és a partnerei támogatják egymást, hogy a gyermeket, fiatalokat és sérülékeny felnőtteket 

a megfelelő kompetenciákkal védelmezzék, beleértve a tudás és forrás megosztását is 

 az együttműködésben egyértelműek a jelentési és tevékenységi kötelezettségek a klienseket érintő 

védelmi intézkedések kapcsán. 

 

Együttműködések gyermekekkel, fiatalokkal és sérülékeny felnőttekkel: 

A KIFE olyan együttműködést alakít ki a klienseivel, a családokkal vagy közösségekkel, melyek segítik a védelmi 

intézkedések megvalósítását. Annak érdekében, hogy a Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi 

Irányelve és Szabályzata és a benne foglalt eljárások helyénvalóan működjenek, a következő elvárásokra van 

szükség a klienseinktől: 

 Annak biztosítása, hogy a gyermekek, fiatalok, sérülékeny felnőttek és egyéb releváns személyek 

tisztában legyenek a védelmi kötelezettségekkel és szabályokkal. A szervezet és a szülők/gondviselők/ 

partnerek közötti kommunikációban figyelembe kell venni a nyelvezeti vagy kommunikációs 

különbségeket. 

 A panaszeljárás közös feldolgozása a gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, illetve ennek közzététele 

és nyilvánosságra hozatala az érintettek felé. 

 

6.6. Internetes biztonság 

 

A gyermekek, az ifjúság és a sérülékeny felnőttek egyre gyakrabban használnak mobiltelefonokat, tableteket és 

számítógépeket napi szinten. Ezek a szórakozás, kommunikáció és az oktatás forrásai is egyben. Egyes emberek 

és fiatalok azonban visszaélnek a technikával és sokszor kárt okoznak ezek használatával. A visszaélés 

megnyilvánulhat a bántó és fájó kommunikációtól kezdve a csábító és szexuális beszélgetések ösztönzésében, 

webkamera felvételekben, radikalizálásra való bátorításban, személyes találkozásokra való felhívásban. Az 

elektronikus zaklatás, a szexuális tartalmú beszélgetések, üzenetek, e-mailek kezelése is komoly jelentőséggel 

bír. Elkövetése a zaklatás büntetőjogi tényállását is kimerítheti. 

 

A chatszobák és egyéb közösségi média oldalak a forrásai legtöbbször a helytelen és bántalmazó 

megnyilvánulásoknak a fiatalok körében. A szülőket és a család egyéb tagjait arra ösztönözzük, hogy gyermekeik 

és családjuk érdekében figyeljenek oda ezen eszközök használatára és szabályaira, valamint körültekintően 

használják a közösségi média oldalakat és biztonságosan böngésszenek. 

A KIFE információszerzés és -csere céljából használja az online platformokat (közösségi média). Rendszeresen hoz 

létre facebook csoportokat, ahol fontos a résztvevők biztonsága. A személyes adatokat ezen a területen is 

kiemelten és bizalmasan kezeli, és folyamatos felügyelettel kíséri a klienseivel zajló kommunikációt a nyílt 

platformokon. Az egyesület továbbá figyelemmel kíséri, hogy csoportos e-mail vagy hírlevél küldés esetén a 

személyes e-mail címeket rejtetten kezeljék. Az online adatbázisok jelszavas védettségűek. 

7. Visszajelzés és jelentési folyamatok 
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A jogszabályokkal és jógyakorlatokkal összhangban a KIFE felügyeli, monitorozza és kezeli a védelmi kérdéseket, 

minden releváns adatot megoszt az elnökkel és az elnökséggel a gyermekek, a fiatalok vagy a sérülékeny felnőttek 

védelmének területén. 

A KIFE minden visszajelzésre nyitott, legyen az pozitív vagy negatív. Szolgáltatásaival bármilyen kapcsolatban álló 

személy tehet panaszt, javaslatot vagy dicséretet munkájára, szolgáltatásaira. Minden visszajelzés bizalmasan 

van kezelve. A szolgáltatásokat és képzéseket a visszajelzések és javaslatok alapján a szervezet továbbfejleszti, 

vagy javítja/tökéletesíti. Nyitott az olyan javaslatokra, melyek fejlesztik a mindennapi tevékenységeket, azok 

beépülésre kerülnek a szolgáltatásokba és ezzel egyúttal az SZMSZ részévé is válik. 

A KIFE örömmel veszi a pozitív visszajelzéseket, de elismeri a a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a 

fejlesztésre vonatkozó visszajelzéseket is, melyek a szolgáltatás színvonalának csökkenését jelzik vissza. Ennek 

bekövetkezése esetén, elnézést kér a szervezet a kellemetlenségekért és igyekszik gyorsan és igazságosan 

helyrehozni a dolgokat a panaszkezelési szabályai szerint.  

A panaszok kezelése és megoldása sokat segít a szolgáltatások fejlesztésében, ezért cél az ösztönöző környezet 

biztosítása a kliensek számára (akár pozitív, akár negatív). Cél, hogy a kliensek, partnerek ötleteikkel és 

javaslataikkal segítsék a szolgáltatások színvonalát. 

A visszajelzéseket és a védelmi intézkedések megindítását egy írásos panaszbejelentő lapon szükséges megtenni. 

(ld. 9. pont). 

8. Végrehajtás és felülvizsgálat 

 

A Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzata és annak elemei beépülnek a már 

meglévő rendszerekbe (stratégiai tervezés, költségvetések kezelése, toborzás, menedzsment, SZMSZ, stb.) 

 

A Gyermek, Ifjúság és Sérülékeny felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzatában foglalt kötelezettségek 

beépülnek a szervezet folyamataiba, ahol szükséges, új eljárás bevezetése valósul meg. A szabályzatban foglaltak 

sikeres megvalósításához a következő eljárási lépéseket szükséges megtenni: 

 munkatársak, önkéntesek, trénerek és szakemberek oktatása és felkészítése; 

 együttműködő szervezetek és partnereink tájékoztatása a védelmi szabályokról a közös munkákban; 

 szabályok és gyakorlatok rendszeres felülbírálata belső ellenőrzés keretében, évente (belső jelentések). 
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9. PANASZLAP, VESZÉLYEZTETETTSÉG JELZÉSE 

 

Panasztevő neve:  

Panasztevő elérhetősége  

(postai vagy e-mail) 
 

Panaszhoz kapcsolódó 

képzés, személy, esemény  

megnevezése  

 

  

Kérjük, írja le panaszát, amelynek orvoslását kéri. Kérjük írja le gyanúját, ha a KIFE Gyermek, 

Ifjúsági és Sérülékeny Felnőttek Védelmi Irányelve és Szabályzata dokumentum valamely részének 

megsértését tapasztalja. 

Kérjük, hogy konkrétan és pontosan fogalmazzon, hogy minél jobban megismerhessük a probléma 

tárgyát és lényegét, ezáltal a leghatékonyabb intézkedést tudjuk végrehajtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

Aláírás: 

 

 


