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Az Angliai Magyar Református Egyház fontosnak tartja és elkötelezi magát, hogy a
törvényi kötelezettségeknek megfeleljen és a gyermekek és fiatalok számára szervezett
alkalmakon és rendezvényeken a résztvevők biztonságos, szerető környezetben
legyenek.



Célunk az, hogy a gyermekeket és fiatalokat az életkoruknak és helyzetüknek megfelelő
módon keresztyén hitben neveljük, a Biblia tanítását velük megismertessük és segítsünk
nekik azt saját életükben alkalmazni.

Amin mi vállalunk
A gyülekezet vezetősége elismeri, hogy a gyermekek, fiatalok és veszélyeztetett felnőttek számára
biztonságos, szerető környezetet kell biztosítanunk. Tudjuk, hogy a gyermekek, fiatalok és
veszélyeztetett felnőttek jobban ki lehetnek téve fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazásnak illetve
hanyagságnak. Elfogadjuk az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és az Emberi Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányát, amely kijelenti, hogy minden polgár egyenlő jogokkal és
szabadságokkal rendelkezik, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más
véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, szociális helyzetre vagy
bármely más körülményre való tekintet nélkül. Valamint egyetértünk az ENSZ-nek a gyermek jogairól
szóló egyezményével, miszerint minden gyermeknek biztosítani kell a lehető legjobb fejlődés
lehetőségét, éhségtő, ínségtől, elhanyagoltságtól és bántalmazástól mentesen. A gyermekeknek joga
van arra, hogy „bármiféle fizikai vagy mentális bántalmazástól, sérüléstől, erőszaktól, hanyagságtól,
hanyag bánásmódtól vagy kihasználtságtól - beleértve a szexuális bántalmazást - mentesen éljenek,
legyen az a szülővel vagy szülőkkel, gondviselővel, vagy bármely más olyan személlyel való

együttélés során, akinek a gondozásában a gyermek áll”. A Presbitérium ezért elfogadja és betartja
az alábbi törvény által előírtaknak megfelelő nyilatkozatban foglaltakat.
Ezen nyilatkozat és a hozzá kapcsolódó működési terv alapja a Templomok Gyermekvédelmi
Információs Szolgáltatása Churches' Child Protection Advisory Service (CCPAS) által
megszabott szabványnak.
Az Angliai Magyar Református Egyház kötelezi magát, hogy:


a fent említett nemzetközi egyezményeken kívül az állami és helyi gyermekvédelmi
előírásoknak, törvényeknek és eljárásoknak megfeleljen.



a gyülekezeti munkások számára folyamatos gyermekvédelmi oktatást és
tájékoztatást biztosít és a csatolt működési tervet folyamatosan felülvizsgálja.



Biztosítja, hogy épületünk megfelel az 1995. évi Sérültek Hátrányos Megkülönböztetése Elleni
Törvény és egyéb vonatkozó törvények előírásainak, és mindenkit szeretettel fogadunk és
építünk be gyülekezetünkbe.



Támogatjuk a Jogvédelmi Biztos munkáját és intézkedéseit, hogy a gyermekeknek és
veszélyeztetett felnőtteknek védelmet nyújtson.

2. Rész

Esetleges vagy tényleges bántalmazás felismerése és az erre
megtett lépések
A Bántalmazás és elhanyagolás fogalmai
A gyermekbántalmazás megfogalmazása nem könnyű feladat. Nemcsak bántalmazás
végrehajtásával lehet bántani, hanem a bántalmazás megakadályozásával is. A védelemre szoruló
gyermeket lehet, hogy a családja, valamely intézmény vagy társasági kör bántalmazza. Sokszor a
gyermek vagy veszélyeztetett felnőtt jól ismeri a bántalmazót, vagy bizalmi kapcsolatban van vele.
Annak érdekében, hogy a rászorulókat gyülekezetünkben óvjuk és védjük, ragaszkodunk az ENSZnek a gyermek jogairól szóló egyezményéhez, és kiindulópontnak vesszük a 19. cikkely
bántalmazásról szóló leírását:
1. Felek minden megfelelő törvényi, adminisztrációs, társadalmi és oktatási lépést
megtesznek annak érdekében, hogy a gyermeket minden fizikai, mentális, érzelmi
bántalmazástól, hanyagságtól, sérüléstől, rossz bánásmódtól vagy kihasználástól –
beleértve a szexuális bántalmazást – megvédjék, legyen az a szülővel vagy szülőkkel,
gondviselővel, vagy bármely más olyan személlyel való együttélés során, akinek a
gondozásában a gyermek áll.
2. Az erre irányuló megelőzés része a gyermek és az őt gondozó felnőttek számára
szervezett társasági események megfelelő lebonyolítása, valamint más megelőzési
programok, továbbá a bejelentés, továbbirányítás, kivizsgálás, kezelés és utókezelés és
amennyiben szükséges, jogi beavatkozás.

A bántalmazás fogalma
A bántalmazás és elhanyagolás a gyermek elleni vétségnek számítanak. Egy személy elkövethet
bántalmazást és elhanyagolást személyesen illetve azzal, hogy mást ebben nem akadályoz meg.
A gyermekeket érheti bántalmazás a családban, intézményben vagy egy társasági környezetben,
teheti ezt olyan, akit ismernek, illetve ritkábban idegen személy. A bántalmazást elkövetheti más
gyermek vagy gyermekek, illetve felnőtt vagy felnőttek.
Fizikai bántalmazás
A fizikai bántalmazás megnyilvánulhat ütlegelésben, rázásban, dobásban, mérgezésben, égésben
vagy forrázásban, fuldoklásban vagy fojtogatásban, vagy bármely más módon, ami a gyermeknek
fizikai fájdalmat okoz. Fizikai bántalmazásnak számít az is, ha egy szülő vagy gondozó a gyermeknél
betegség tüneteit szimulálja vagy okozza elő.
Érzelmi bántalmazás
Az érzelmi bántalmazás a gyermek olyan folyamatos bántalmazása, és nem megfelelő kezelése,
amely érzelmi fejlődésére tartósan káros hatást gyakorol. Lehet, hogy ez abban nyilvánul meg, hogy
a gyermeknek azt mondják vagy éreztetik vele, hogy hasznavehetetlen, nem szeretik, nem képes
semmire illetve csak annyira értékelik, amennyiben valaki más szükségleteit kielégíti.
Megnyilvánulhat abba is, hogy nem engedik, hogy a gyermek kifejezze a véleményét, rendszeresen
belefojtják a szót, kigúnyolják azt, amit mond, vagy ahogyan mondja. Lehet, hogy a gyermekkel
szemben korának vagy fejlődésének nem megfelelő elvárásokat támasztanak. Ebbe beleértendő, ha
a gyermek fejlődés szerinti képességeit meghaladó közlésekre kényszerítik, illetve ha túlságosan
óvják, és ezzel megakadályozzák a gyermek tanulását és a világ felfedezését vagy a hétköznapi
társasági szituációkban való részvételét. Lehet, hogy valaki ezt nem személyesen teszi, de eltűri,
hogy más megtegye. Lehet ez súlyos csúfolódás (akár online), a gyermekben a félelem és rettegés
előidézése, vagy a gyermek kihasználása vagy megrontása. Minden gyermekbántalmazás
valamilyen szinten érzelmi bántalmazás is, bár az érzelmi bántalmazás önmagában is megjelenhet.
Szexuális bántalmazás
A gyermek vagy fiatal szexuális bántalmazása az, amikor erőszakkal vagy álcázott kedvességgel a
szexuális tevékenységre kényszerítik, még akkor is, ha ez nem feltétlenül erőszakos és akkor is, ha a
gyermek nem fogja fel mi történik. Ez magában foglalhatja a testi érintést, behatolással történő
bántalmazást (megerőszakolás vagy orális szex), vagy nem behatolással történő bántalmazás, mint
pl. maszturbáció, csókolózás, simogatás vagy akár ruhán kívüli érintés. Akkor is beszélhetünk
szexuális bántalmazásról, ha nem történik fizikai kontaktus, pl. ha egy gyermeknek szexuális képeket
vagy filmet mutatnak, ha azok felvételét végignézik, vagy szexuálisan korának nem megfelelő
viselkedésre készteteik illetve úgy oktatják, hogy a gyermek később ne ellenkezzen a szexuális
kihasználás ellen (akár interneten keresztül is). A szexuális bántalmazást nem csak felnőtt férfiak
követik el. Előfordul, hogy nők vagy más gyermekek az elkövetők.
Elhanyagolás
Ha egy gyermeket elhanyagolnak, az azt jelenti, hogy folyamatosan nem töltik be fizikai és/vagy
érzelmi szükségleteit és a gyermek egészségét vagy fejlődését jelentősen befolyásolhatja. Ez

történhet a terhesség alatt is, az anya szerhasználata miatt. A gyermek születése után a szülők
vagy gondviselők általi elhanyagolás a következő területeken léphet fel:
•

Megfelelő élelem, ruházat és szálás biztosítása (beleértve az otthonról való kizárást vagy
elhagyást);

•

Megóvni a gyermeket fizikai vagy érzelmi veszélytől vagy kártól;

•

Megfelelő felügyelet biztosításának hiánya (beleértve a nem megfelelő személyre való
ráhagyást); vagy

•

Nem biztosítani a megfelelő orvosi ellátást vagy kezelést.

Magában foglalhatja a gyermek érzelmi szükségleteinek figyelmen kívül hagyását illetve
elhanyagolását.

A bántalmazás további fogalmai
Jelentős kár
Ez olyan mértékű károkozást jelent, amikor a gyermek védelmére törvényes eljárást kell
kezdeményezni. Ez az adott gyermek fejlődési és egészségi állapota alapján kerül meghatározásra,
illetve hogy a hasonló korú gyermekektől mi lenne elvárható. Figyelembe kell venni a rossz
bánásmód mértékét és súlyosságát, a bántalmazás és elhanyagolás időtartamát és gyakoriságát és
hogy előre kitervelt tett volt-e. Az Egészségügyi Minisztérium szerint a „jelentős” jelentése
„számottevő, figyelemre méltó vagy fontos”.
Gyermekek esetében szimulált vagy előidézett betegség (korábbi elnevezése Münchhausen-kór)
Ez a bántalmazás olyan fajtája, amikor a szülők vagy gondozók hamis jelentést tesznek a gyermek
egészségi állapotát illetően, tüneteket találnak ki vagy idéznek elő (azért, hogy önmagukra felhívják
a figyelmet). Gyermeküket állandó orvosi vizsgálatoknak és felesleges kezeléseknek teszik ki. A
kormány ennek kezelésére tett javaslatait a 2002. évi „Gyermekek védelme, akiknek szimulált vagy
előidézett betegsége van” jelentésben olvasható.
Szellemi bántalmazás
Az érzelmi bántalmazással szoros kapcsolatban áll a szellemi bántalmazás, amit hatalom
gyakorlásával tesznek, gyakran Isten és a vallás nevében. Ez az egyént valamiféle gondolkozásra,
tettre vagy kijelentésre késztetik, anélkül, hogy tiszteletben tartanának az ember önálló
gondolatalkotáshoz való jogát. Ilyen lehet pl. egy lelki vezető, aki a saját véleményét és világképét
másokra ráerőlteti, akár úgy, hogy isten súlyos haragjával fenyegeti őket ha ellenkeznek. Azt
állíthatják, hogy Isten személyesen szólt hozzájuk és kijelentést adott az abszolút helyes útról. A
hatalmuk alatt álló emberek ilyen esetben félnek ellent mondani vagy megkérdőjelezni, amit a
vezetőjük mond, mert attól félnek, hogy ő (vagy súlyos esetekben Isten) nagyon megharagszik rájuk
vagy eltaszítja őket.
Családon belüli bántalmazás
A Rendőrfőnökök Szövetsége (Association of Chief Police Officers (ACPO)), a Királyi Ügyészség
(Crown Prosecution Service (CPS)) és a kormánya következőképpen definiálja a családon belüli
erőszakot: “bármely incidens vagy fenyegető viselkedés, erőszak vagy bántalmazás (legyen az
fizikai, lelki, szexuális, anyagi vagy érzelmi) olyan felnőtt, 18 év feletti egyének között, akik most vagy

a múltban intim kapcsolatban éltek, vagy egymás családtagjai, tekintet nélkül a nemükre vagy
szexuális irányultságukra” (A családtag jelentése: anya, apa, fiú, leány, fiú vagy lánytestvér,
nagyszülők, egyenes ági rokon vagy házasság illetve újraházasodás révén).

2004-ben a kormány ezt a fogalmat kiterjesztette a nagycsalád tagjaira is, úgy amint az intim
partnerekre egyaránt. Következésképpen az erőszakkal elért házasságkötés, és az úgynevezett
„becsület-gyilkosságok” is ide tartoznak, valamint az elrablás és emberölés is.
A Working Together 2010 szerint a családon belüli erőszak fogalma:

Az erőszakkal elért házasságkötés és becsület nevében elkövetett erőszak a Kormány
szerint a családon belüli erőszak fogalmába tartoznak. (6.21 szakasz)

Angliában a felnőtt lakosságnak közel negyede áldozata a családon belüli erőszaknak. Habár
férfiakat és nőket egyaránt érinthet, a nők mégis nagyobb számban szenvednek el ilyen erőszakot,
és nagyobb az esélye, hogy a partnerük, volt partnerük vagy szeretőjük súlyos sérülést vagy halált
okozzon.
Komplex (szervezett vagy többszörös) bántalmazás
Ez jelentheti a több bántalmazó és több gyermeket érintő eseteket. A bántalmazók összejátszhatnak
a gyermekek kihasználása érdekében, néha egyénileg lépnek fel illetve kihasználhatják a hatalmi
pozíciójukat és intézményes helyzetüket a gyermekek ilyenfajta behálózására.

Komplex bántalmazás egy egész rendszert alkothat egy adott családon vagy közösségen belül illetve
intézményi keretek között, mint pl. egy bentlakásos intézet vagy iskola. Az ilyen bántalmazás a
gyermek számára rendkívül káros hatású. Ezek felderítése és nyomozása időigényes és bonyolult, a
rendőrség és a támogató szakemberek részéről is különleges felkészültséget igényel.
Gyermek prostitúció
Working Together to Safeguard Children (2006) 6.2 szakasza szerint:
“A prostitúcióban és más, fizetett szexuális tevékenységben részt vevő gyermekek elsősorban
bántalmazás áldozatának tekintendők, és szükségleteik megítélése nagy gondot és körültekintést
igényel.”
Ld. még. Safeguarding Children Involved in Prostitution (2000)
In Working Together to Safeguard Children (2010) szerint:
A 2003. évi Szexuális Bűntettek Törvénye számos új bűntény fogalmát bevezette, hogy azokat
meghatározza, akik gyermekeket és fiatalokat kihasználnak. Ezek 18 éves korig védik a
gyermekeket és súlyos büntetést vonhatnak maguk után. Többek között:


Egy gyermek szexuális tevékenységéért fizetni;



Gyermek prostitúció okozása vagy előidézése;



Gyermek prostitúció lehetővé tétele vagy szervezése;



Egy gyermek prostituált futtatása.

(12.10 szakasz)

Az egyedül járni nem tudó gyermekek zúzódásai
A zúzódások a gyermekek fizikai bántalmazásának leggyakoribb jelei. Az egyedül járni nem tudó
gyermekek zúzódásai különös aggodalomra adnak okot. Minél fiatalabb a gyermek, annál nagyobb a
valószínűsége, hogy az ilyen kék foltok nem véletlenül történtek. Minden zúzódásai vagy olyan
bőrelváltozás, ami zúzódás lehet, minden egyedül járni nem tudó gyermek esetében kérdéseket vet
fel és utána kell járni, hogy mi okozta, esetlegesen nem bántalmazás-e. Azonnal jelenteni kell a
gyermek szociális munkásnak illetve gyermekorvosi ellátást kérni.

Jelek és tünetek
A bántalmazás és elhanyagolás leggyakoribb jelei lehetnek:
Fizikai bántalmazás:
•

Minden olyan sérülés, ami nem felel meg a rá adott magyarázatnak.

•

A test olyan területein történő sérülés, ami esés vagy játék közben nem szokott megsérülni.

•

Olyan sérülések, amiket nem mutattak meg orvosnak.

•

Túlzásba vitt büntetés.

Elhanyagolás:
•

Alultápláltság, növekedés hiánya, állandó éhség, lopás vagy kontroll nélküli evés,

•

Állandó fáradtság

•

Nem megfelelő higiénia illetve ruházkodás

•

Szükség esetén nem keresni az egészségügyi, orvosi ellátást.

•

Alacsony önértékelés

Szexuális bántalmazás:
•
•

Ha egy gyermek azt mondja, hogy szexuálisan bántalmazták.
Túlságosan fokozott szexuális érdeklődés, a felnőttekre jellemző szexuális élet
részletes ismerete

•

A gyermek korának nem megfelelő szexuális játékok, tudás vagy nyelvezet.

•

Súlyos alvászavar, félelmek, fóbiák, zavaros álmok, rémálmok.

•

Evészavarok – anorexia, bulimia.

•

Ismétlődő húgyúti fertőzés

•

Nemi szerveken történt sérülés

Érzelmi bántalmazás:
•

Hangulat és/vagy viselkedés-zavar vagy ingadozás

•

Depresszió/agresszió, túlzott szorongás.

•

Rögeszmék és fóbiák.

•

Kortársaival és/vagy felnőttekkel való furcsa kapcsolat.

•

Nem megfelelő érzelmi reakciók.

•

Kórosan figyelemfelkeltő viselkedés.

•

Fejlődésbeli elmaradottság, különösen a nyelvi fejlődés terén

Nincs egyetlen olyan jel, ami kifejezetten bántalmazást jelentene. Lehet, hogy sok apró jel
összessége kelti fel a gyanút, hiszen a folyamatos kismértékű bántalmazás ugyanolyan káros
lehet, mint egy egyszeri nagy bántalmazás.

Mit tegyünk, ha egy gyermek bántalmazásról akar beszámolni?
Kellemes és biztonságos környezetet biztosítsunk, ahol a gyermek egy személlyel
magánbeszélgetést folytathat, de győződjünk meg róla, hogy mások is tudnak arról, hogy a
gyermekkel ez a beszélgetés mikor és hol zajlik.
•

Rendkívül fontos, hogy adjunk a gyermeknek időt, hogy beszéljen.

•

Megszakítás nélkül hallgassuk végig

•

Figyelmesen hallgassuk, rá nézve miközben beszél.

•

Mutasd, hogy megérted, amit mond (akkor is teljesen hihetetlennek tűnik) azzal, hogy egyes
szavakat vagy mondatokat megismételsz.

•

Végig maradj nyugodt, még akkor is, ha belül nem így érzel.

•

Légy őszinte, és ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani pl. hogy senkinek nem beszélsz arról,
amit hallottál

•

Ha a gyermek mégis úgy dönt, hogy nem akar beszélni, tartsd tiszteletben a döntését, de
biztosítsd róla, hogy bármikor fordulhat hozzád.

•

A gyermek korának megfelelő nyelvezetet használj, és sérült egyének esetében használj
jeltolmácsot, Braille írást stb.

Segít, ha ezt mondod:
•

Jól tetted, hogy ezeket elmondtad nekem

•

Örülök, hogy elmondtad

•

Megpróbálok segíteni

Ilyeneket ne mondj:
•

Miért nem szóltál valakinek már hamarabb?

•

Hát, ezt nem hiszem el!

•

Biztos vagy benne, hogy ez igaz?

•

Miért? Hogyan? Mikor? Ki? Hol?

•

Hát, ez borzasztó. Nehogy valaki másnak beszélj róla.

Mit tegyünk, ha valakit bántalmazással vádolnak?
Gyülekezeti munkás semmi esetben sem kezdhet egyéni nyomozást egy bántalmazási
váddal vagy gyanúval kapcsolatban. Ilyen esetben a következő a teendő:


Az a személy, akinek elmondják a bántalmazás vádját vagy gyanúját, a lehető leghamarabb
forduljon a Gyermekvédelmi Biztoshoz, akit erre a posztra a Presbitérium kijelölt, hogy a

gyülekezet nevében egy bántalmazási váddal vagy gyanúval kapcsolatban eljárjon és
szükség esetén a megfelelő hatóságoknak jelentést tegyen.


Ha a gyanú vagy rágalmazás a Gyermekvédelmi Biztost éri, a jelentést elsősorban a
templomok Gyermekvédelmi Szervezetének kell megtenni: Churches' Child Protection
Advisory Service (CCPAS) PO Box 133, Swanley, Kent, BR8 7UQ. Tel: 0845 120 4550. A
rendőrséghez vagy a szociális osztályhoz is lehet fordulni.



Ha az érintett gyermek, a Gyermekvédelmi Biztos a Gyermekvédelmi Osztályhoz forduljon,
illetve kérjen tanácsot a fenti szervezettől: CCPAS (elérhetőség ld. fentebb).

A helyi Gyermekvédelmi osztály telefonszáma munkaidőben: London Borough of
Hammersmith and Fulham, Family Services 020 8753 6600
Munkaidőn kívül: 020 8748 8588
További információ a helyi önkormányzat honlapján olvasható: London Borough of
Hammersmith

and

Fulham:

https://www.lbhf.gov.uk/children-and-young-

people/children-and-family-care/child-protection


Ha az adott esetben szükséges, a Gyermekvédelmi Biztos azonnal értesítse a
biztosítótársaságot



A felmerülő gyanút a fentieket kivéve senkivel nem szabad közölni. A gyanúról tett írásbeli
jelentést kell tenni és biztonságos helyen őrizni.



Bár a gyanút és rágalmazást a Gyermekvédelmi Biztosnak kell jelenteni, de ha előfordul,
hogy ő nem elérhető, ez nem jelenthet akadályt abban, hogy a megfelelő szociális
szerveknek és a rendőrségnek jelentést tegyenek, illetve hogy a CCPAS-hoz tanácsért
forduljanak.



A Presbitérium a Gyermekvédelmi Biztos munkáját támogatta, de egyben elfogadja, hogy
információt csak azokkal oszt meg, akiknek szükséges tudnia.



Habár minden állampolgár joga, hogy egyenes bejelentést tegyen a szociális
intézményeknél vagy tanácsot kérjen CCPAS-tól, a Presbitérium bízik abban, hogy először
mindenki a gyülekezeten belüli eljárást követi. De ha a jelentést tevő személy úgy
gondolja, hogy a Gyermekvédelmi Biztos által tett lépések nem megfelelőek, illetve nem
értenek egyet a Gyermekvédelmi Biztossal, fordulhatnak személyesen a megfelelő
szociális szervezetekhez.

A Gyermekvédelmi Biztos feladata a gyanú vagy bejelentés részleteinek világos ismerete és az

ilyen információ továbbítása a megfelelő szociális szervezetek felé, akiket a törvény kötelez arra,
hogy kivizsgálást indítsanak.

Ha egy gyermek jóléte felől kérdés merül fel, az eljárás a következő:

Fizikai sérülés, elhanyagolás vagy bántalmazás esetén
Amennyiben egy gyermekkel kapcsolatban aggodalom merül fel fizikai sérülés, elhanyagoltság
vagy érzelmi bántalmazás miatt, a Gyermekvédelmi Biztos teendői:


Ha a gyermeken szándékosan okozott sérülés jelei mutatkoznak, ha aggódik e gyermek
biztonsága miatt, vagy a gyermek fél hazamenni, a Gyermekvédelmi Biztos vegye fel a
kapcsolatot a gyermekvédelmi szociális szervezettel (vagy CCPAS).



Ha a gyermekvédelmi osztállyal felvette a kapcsolatot, ne szóljon a szülőknek vagy
gondozóknak, kivéve, ha erre utasítást kap.



Ha sürgős esetről van szó, forduljon orvoshoz és tájékoztassa az orvost a gyanúról.



Ha a probléma nem olyan súlyos (pl. rossz nevelés), bátorítsa a szülőket/gondozókat, hogy
kérjenek segítséget, forduljanak szakemberhez, de csak abban az esetben, ha ez a tanács a
gyermeket nem veszélyezteti.





Ha egy szülő/gondozó nem akar segítségért folyamodni, ajánljuk fel, hogy elmegyünk vele.
Ha a probléma tartós és nem lép a család, forduljunk tanácsért a gyermekvédelmi
osztályhoz.
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a gyermekvédelmi osztályhoz kell fordulni, kérjük
ki a CCPAS véleményét (amit írásban is megerősítenek) és kövessük az abban foglalt
tanácsokat.

Szexuális bántalmazás vádja
Szexuális bántalmazás vádja vagy gyanúja esetén a Gyermekvédelmi Biztos teendői:


Vegye fel a kapcsolatot a gyermekvédelmi osztály gyermek és családügyi ügyeletes
hivatalnokával vagy egyenesen a rendőrségi gyermekvédelmi osztályával. NEM SZABAD
a szülővel/gondozóval vagy bárki mással az ügyről beszélni.



Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a gyermekvédelmi osztályhoz kell fordulni, kérjük ki a
CCPAS véleményét és kövessük az abban foglalt tanácsokat. A CCPAS írásban is megerősíti
az általuk kiadott tanácsot.

3. rész

Megelőzés
Biztonságos felvétel
A Presbitérium gondoskodik arról, hogy minden gyülekezeti munkást a törvényi előírásoknak és a
biztonságos kinevezés szabályainak megfelelően neveznek ki, tanítanak be és segítenek a munkája
végzésében. Ennek érdekében:


A vasárnapi iskolai tanítókat és ifjúsági csoportvezetőket a Lelkész és/vagy Presbitérium
meginterjúvolja.



A gyermekvédelmi előírások az interjú során szóba kerülnek.



Erkölcsi bizonyítvány beszerzésre kerül (biztosítva, hogy az eljárás tisztességes,
egyenrangú és az adatvédelmi törvényeknek is megfelel)




A sikeres jelentkezőnek megfelelő kiképzést nyújtunk.
A jelölt tudatában van, hogy a gyermekvédelmi nyilatkozat megtalálható honlapunkon és
tudja mit kell tennie, ha gyanúja támad.

Továbbá:


Egyetlen vezető sem kerül kinevezésre a Lelkész és/vagy Presbitérium jóváhagyása nélkül.



A vezetők és segítők 18 éve feletti személyek. 18 év alattiak csak kisegítőként szolgálhatnak,
egy felnőtt felügyelete alatt.

4. rész

Lelkigondozás
A bántalmazás által érintett személyek lelki támogatása
A Presbitérium komolyan veszi a lelkigondozás szolgálatát, igénybe véve a megfelelő hatóságok
segítségét és támogatását azon gyülekezeti tagok vagy templomlátogatók támogatásában, akik
bántalmazást szenvedtek el. Ezen támogatás elsősorban a gyülekezeti munka keretében folyik,
olykor csoportokban. Minden esetben a bizalmasság szabályai szerint kell eljárni.
5. rész

Eljárás menete
Gyermekekkel, fiatalokkal és sérülékeny felnőttekkel foglalkozó gyülekezetként fontos számunkra,
hogy minden eljárásunk törvényes és helyes legyen. Ez az alapja annak, hogy a kinevezett
csoportvezetők mindenkivel biztonságos és szerető környezetben foglalkozzanak, jó kapcsolatokat
építsenek ki és ezzel megelőzzék a hamis rágalmazás előfordulását.

Gúnyolódás
A gyerekek sokszor gúnyolják egymást. Ez lehet szóban vagy tettben való megalázás. Minden
vezetőnek tisztában kell ezzel lennie és figyelni, hogy ne forduljon elő. A célunk az, hogy minden
egyes gyermek és fiatal biztonságban érezze magát az általunk szervezett programokon és
örömmel vegyen részt rajtuk.
A gúnyolódás soha nem megengedett. Ha a gyermekek ilyesmiről számolnak be, vagy a
vezetők és segítők észreveszik, hogy előfordul, jelenteniük kell a lelkipásztornak.
A vezető vagy segítő teendői a következők:



Szóban jelentést tenni a Gyermekvédelmi Biztosnak A szóban forgó vezető vagy segítő
négyszemközt beszél a gyermekkel, akit gúnyoltak. Nem szabad teljes titoktartást ígérni.
Csak annak adunk át információt, akinek pozíciója miatt tudnia kell az esetről.



Minden egyes résztvevőnek külön el kell mondania mi történt, hogyan és miért. (A vezető és
segítő ne tegyen fel rávezető kérdéseket.) jegyzőkönyvet kell készíteni arról, hogy melyik
gyermek mit mondott, anélkül, hogy a mondottakat értelmeznénk.



Meg kell nyugtatni a gyermeket, akit gúnyoltak, hogy az esettel foglalkozni fogunk. El kell
magyarázni, hogy a vezetőnek beszélnie kell a Gyermekvédelmi Biztossal és a szülőkkel is.



Határozottan jelentsük ki, hogy a gúnyolódás egyáltalán nem megengedett.



Ha ez eset úgy kívánja, az érintetteket állítsuk szembe, és aki gúnyolódott, kérjen
bocsánatot. Ezt csak azután tegyük, hogy megbeszéltük az adott csoport felelősével, és aki
egyhangú álláspontot képvisel a Gyermekvédelmi Biztossal és a szülőkkel együtt.



A Gyermekvédelmi Biztossal való megbeszélés után előfordulhat, hogy további lépéseket kell
tenni.



Annak a gyermeknek a szüleivel, akit gúnyoltak, négyszemközt beszélgessünk, elmondva
mi történt, de ne nevezzük meg a gúnyolódó felet. Biztosítsuk a szülőket arról, hogy a
gyermekvédelmi nyilatkozatunk szerint járunk el, és hogy az esettel megfelelően
foglalkozunk.



Annak a gyermeknek a szüleivel, akit gúnyolódott, négyszemközt beszélgessünk,
elmondva mi történt, de ne nevezzük meg a sértett felet. Magyarázzuk el, hogy az a
viselkedés elfogadhatatlan, és lépéseket tettünk az orvoslására. Hívjuk fel a szülők
figyelmét gyermekvédelmi nyilatkozatunkra.



Miután az esetet megfelelően kezeltünk, figyeljük a további viselkedést és azt, hogy nem fordul
elő ismét.

A gyermekek biztonsága: Szülői belegyező nyilatkozat
A gyülekezeti munkások győződjenek meg arról, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a
szülők tudatában legyenek vele, mi történik a gyermekeik számára rendezett foglalkozásainkon (főleg, ha
a szülők nincsenek jelen).



A program vezetője legyen tisztában minden gyermek esetleges egészségügyi
problémájával, különösen, ha az a részvételét befolyásolja.

Esetek
Az esetjelentési nyomtatványnak minden vezető számára elérhetőnek kell lennie. Az
esetjelentési jelentésre a következők kerüljenek rá:
•
gúnyolódás
•

más gyermekekkel vagy felnőttekkel szembeni erőszakos magaratás

•

a gyülekezet vagy más egyén tulajdonában tett kár vagy lopás

•

gyermekek vagy felnőttek ellen irányuló szóbeli bántalmazás

•

ha egy gyermek vagy felnőtt szemmel láthatóan betegen jelenik meg a foglalkozáson

•

baleset vagy sérülés, ami orvosi ellátást igényel

•

rasszista megnyilvánulás

Elsősegély
A gyülekezet biztosítja, hogy mindig legyen kéznél elsősegély-csomag és egy olyan személy, aki
elsősegélyt tud nyújtani. Az elsősegély-csomag hollétéről a vezetőnek tudnia kell.


Minden balesetet vagy sérülést minél előbb (legkésőbb 24 órán belül) be kell vezetni a
baleseti jegyzőkönyvbe, ami az elsősegély-csomagban található.



A szülőket az átadás során tájékoztatni kell az esetről.



Ha egy baleset vagy sérülés orvosi ellátást igényel, pl. mentőt kell hívni, orvoshoz kell
menni vagy kórházi kezelés szükséges, akkor ki kell tölteni az esetjelentési
nyomtatványt is. A szülőket a lehető leghamarabb értesíteni kell. Az esetjelentési
nyomtatvány másolatát 24 órán belül át kell adni a Gyermekvédelmi Biztosnak.

Fegyelmezés
A biztonságos és szerető környezet kialakítása érdekében a fegyelem fenntartása nagyon fontos.
Amennyire lehetséges, a fegyelmet a helyes viselkedés dicséretével kell elérnünk. A cél az, hogy a
jókat jutalmazzuk. A csoportokban elvárt fegyelem alapjai jelen dokumentumban olvashatók.

Az elfogadhatatlan viselkedés példái:
•

káromkodás

•

verekedés

•

rasszizmus/szexizmus

•

az épületet engedély nélkül elhagyni

•

veszélyes magatartás

•

gúnyolódás

•

csúfolódás

•

agresszivitás

•

tiszteletlenség

•

rongálás

•

a magatartási normák figyelmen kívül hagyása

•

vezető utasításainak figyelmen kívül hagyása

•

a foglalkozás szándékos zavarása/megszakítása

Ha a zavaró viselkedés nem javul, a következő a javaslat: (A csoportvezető győződjön meg arról,
hogy bármely intézkedés az egyén életkorának megfelelő.)

•

Szóbeli figyelmeztetés és kiállítás: Ez lehetőséget ad a gyermeknek, hogy lecsillapodjon.
Kérjük meg a gyermeket, hogy változtasson a viselkedésén, magyarázzuk el, hogy ha nem
változik a rosszalkodásnak mi a következménye és bátorítsuk arra, hogy a jó tulajdonságait
használja, és azokat az erényeket, amiben ügyes. A kiállítás javasolt ideje a gyermek minden
életévére számított egy év.

A fegyelmezés során:
•

A bibliai elveknek megfelelően a vezető szeretetből fegyelmezzen, ne indulatból. Ezért,
ha egy bizonyos vezető a helyzettel kapcsolatban izgatott vagy tehetetlen lesz, más
személy vegye át a fegyelmezést.

•

A következetesség rendkívül fontos. A vezetők és segítők csak olyat mondjanak, amit meg
is tesznek, és mindenkit egyenrangúan kezeljenek.

•

A fizikai kontaktust kerülni kell. Egyetlen kivétel ez alól, ha egy gyermeket le kell fogni,
mert saját maga vagy mások számára veszélyt jelent. Ilyen esetekben a lehető
legkevesebb erőszakot kell alkalmazni.

Mozgássérült vagy fogyatékos gyermekek és fiatalok
Minden csoport legyen kedves és befogadó ha mozgássérült vagy fogyatékos gyermek vagy fiatal
érkezik közéjük, és tegyék számára kellemessé a foglalkozást.

Filmezés és fényképezés
Minden fényképen megjelenő szülőtől írásbeli beleegyezés szükséges mielőtt a filmezés vagy
fényképezés megtörténik. Ez az engedély a vasárnapi iskolai regisztrációs lapon található.

Közösségi hálózatok
Manapság a gyermekek és fiatalok körében rendkívül népszerűek a közösségi oldalak, és sokszor
egymás között kommunikációra használják. Elismerjük, hogy a közösségi oldalak kitűnő fórumok
lehetnek a kapcsolattartás és információáramlás terén, de ugyanakkor felismerjük az ebben rejlő
veszélyeket. Ezek elkerülésére a következőket javasoljuk:
•

Minden kommunikációhoz férhessen hozzá más is, kivéve, ha bizalmas beszélgetésről van
szó pl. egy fiatal lelkigondozásáról. De ekkor is kell másolatot küldeni egy harmadik félnek,
azaz egy másik vezetőnek.

•

Kétértelmű kifejezések és nyelvezet nem megengedett

•

Ha a vezetők a gyermekekkel/fiatalokkal közösségi oldalakon értekeznek, ehhez szülői
beleegyezés szükséges.

Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

1. Számú Függelék

Az Angliai Magyar Református Egyház Gyermekvédelmi
Nyilatkozata (Összefoglaló)
Az Angliai Magyar Református Egyház elismeri, hogy a ránk bízott egyénekért felelősek vagyunk,
különös tekintettel a gyermekek, fiatalok és veszélyeztetett felnőttek esetében.
A Gyermekvédelmi Nyilatkozatunkat és annak összefoglalóját a Presbitérium ………………………
dátumú ülésén elfogadta.
Gyülekezetünk kötelezi magát a gyermekek és fiatalok védelmére és jólétének biztosítására.
Különös tekintettel a következőkre:


Felismerjük, hogy mindannyiunk felelőssége a gyermekek (18 év alattiak) és fiatalok fizikai,
szexuális, érzelmi bántalmazásának és elhanyagolásának megakadályozása, és ha ilyet
észlelünk vagy gyanúnk támad, kötelességünk jelenteni.



Meggyőződésünk, hogy mindne gyermek értékes, és joga van a biztonsághoz és
boldogsághoz. Biztosítani akarjuk a nálunk megforduló gyermekeket, hogy ez így van, és
ha veszélyben vannak, vagy bántják őket, tudják, hogy hozzánk fordulhatnak.



Minden gyermeknek és fiatalnak joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele, hogy
meghallgassák, és hogy mindenféle bántalmazástól megóvják.



Felismerjük, hogy mindannyiunk felelőssége a veszélyeztetett felnőttek fizikai,
szexuális, érzelmi bántalmazásának és elhanyagolásának megakadályozása, és ha ilyet
észlelünk vagy gyanúnk támad, kötelességünk jelenteni.



Elismerjük a veszélyeztetett felnőttek személyes méltóságát és jogait és mindent
megteszünk, hogy eljárásaink ezt tükrözzék is.



Meggyőződésünk, hogy minden felnőttnek joga van gyülekezetünk bármely alkalmán részt
venni kivéve, ha mások számára veszélyt jelentenek.



Körültekintően nevezünk ki mindenkit, aki gyermekekkel, fiatalokkal és veszélyeztetett
felnőttekkel dolgozik közösségünkben.

Vállaljuk, hogy:


Az Egyesült Királyság vonatkozó hatályos gyermekvédelmi és veszélyeztetett
felnőtteket érintő törvényeinek és előírásainak megfelelünk.



Az ENSZ-nek a gyermek jogairól szóló egyezményében leírtakkal egyetértünk.



A fogyatékossággal élők szükségleteire vonatkozó törvényi előírásokat betartjuk.



Biztosítjuk, hogy gyülekezeti munkásaink betartják a gyermekvédelmi nyilatkozat előírásait.



Az országos és helyi gyermekvédelmi törvények és rendelkezések tekintetében igyekszünk
naprakészek lenni.



Támogatjuk a Gyermekvédelmi Biztost a munkájában és bármely olyan intézkedésben, amit
a gyermekek, fiatalok vagy veszélyeztetett felnőttek védelme érdekében tesz.



Biztosítjuk, hogy mindenki betartja az elfogadott és aláírt nyilatkozatban foglaltakat.



Támogatjuk a szülőket és családokat.



Bátorítjuk, védjük, óvjuk a gyermekeket és fiatalokat.



Támogatjuk, a szükséges dolgokkal felszereljük, képezzük, ellenőrizzük és felügyeljük
a gyülekezeti munkások szolgálatát.



A gyülekezetben támogatjuk azokat, akik bántalmazás áldozatai.

Elismerjük, hogy:


A gyermekvédelmi szociális osztály (vagy annak megfelelője) felelőssége, hogy a
bántalmazás vádját vagy gyanúját kivizsgálja, ha az egy gyermekkel kapcsolatban felmerül.
A felnőtt szociális osztály (vagy annak megfelelője) hogy a bántalmazás vádját vagy
gyanúját kivizsgálja, ha az egy veszélyeztetett felnőttel kapcsolatban felmerül.



Ha a vádak vagy gyanúk alapján büntetőjogi eljárás feltételezhető, azonnali hatállyal
értesíteni kell a rendőrséget.



Egymás óvása mindannyiunk felelőssége.

Jelen nyilatkozatot és az eljárásokat évente felülvizsgáljuk.
Ha egy gyermekkel kapcsolatban aggodalmunk van, az alábbi, a gyülekezet által gyermekvédelmi
biztosként kijelölt személyekhez lehet fordulni:
Salánki István, lelkipásztor
Salánki Tünde
Telefon: 020 8748 8858
A teljes Gyermekvédelmi Nyilatkozatunk megtalálható honlapunkon illetve a templomban vagy
írásban lehet nyomtatott példányt igényelni.

Presbitérium aláírása
Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

Aláírás __________________________________________________
Dátum__________________________

A N G L I A I M A G Y AR R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z
THE HUNG ARI AN REFORM ED CHURCH I N THE U.K.
17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD
Tel 020 87488858 Founded in 1948
www.reflondon.hu
Minister: Rev. István Salánki

Vasárnapi iskolai regisztráció
Ezennel engedélyt adok ________________________________ (név) gyermekem számára, hogy Az
Angliai Magyar Református Egyházban szervezett vasárnapi iskola tevékenységeiben részt vegyen.
Tudomásul veszem, hogy minden tevékenységet 18 év feletti felnőtt vezet, a 18 év alattiak csak segítőként
vannak jelen.
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI:
GYERMEK NEVE: _______________________________________________________________
SZÜLETÉSI DÁTUMA: ____________________________________________________________
LAKCÍME: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SZÜLŐ/GONDVISELŐ EMAIL CÍME*:______________________________________________________________
SZÜLŐ/GONDVISELŐ TELEFONSZÁMA*:__________________________________________________________

Egészségügyi problémák:__________________________________________________________
Esetleges korlátozottság, amire a foglalkozások során figyelnünk kell: _______________________
_______________________________________________________________________________
Étel vagy egyéb allergia:____________________________________________________________
Fényképezés vagy filmezés
Ezennel engedélyt adok /nem adok engedélyt*, hogy a foglalkozások során fényképek vagy videofelvételek
készüljenek, amin esetleg gyermekem is megjelenhet.
Ezennel engedélyt adok /nem adok engedélyt*, hogy a foglalkozások során készült fényképek vagy
videófelvételek, melyeken gyermekem is megjelenhet a gyülekezet honlapjára és/vagy közösségi média
oldalaira felkerüljön.
Adatait bizalmasan kezeljük, és kérésére megsemmisítjük.
Amennyiben változás történik a fenti adatokban, az Ön felelőssége, hogy erről bennünket értesítsen.

Aláírás:_______________________________
Név:_________________________________
Dátum:_______________________________
*Kérem, húzza alá a megfelelő részt

