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I. BEVEZETŐ - A GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELV CÉLJA

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a SKOOL-al kapcsolatba kerülő gyerekek jóllétét és
biztonságát, valamint kizárja annak lehetőségét, hogy a munkavállalók, a szerződéses
kapcsolatban álló szakemberek, illetve az önkéntesek (a továbbiakban összefoglalóan:
munkatársak) működésük során bármilyen formában kárt okozhassanak nekik.

További cél, hogy amennyiben mégis bántalmazás vagy veszélyeztetés gyanúja merülne fel,
az irányelvben lefektetett átlátható kereteknek köszönhetően a SKOOL hatékony
intézkedéseket tudjon tenni az ilyen esetek feltárására, kezelésére és utánkövetésére.

Az irányelv elsősorban tehát a veszélyeztető helyzetek megelőzésének, felismerésének és
az ilyen esetek megfelelő kezelésének lépéseit tartalmazza.

Az irányelv kiegészíti a SKOOL egyéb dokumentumait - azok megismerése is fontos és
kötelező valamennyi munkatárs számára!

II. BEMUTATKOZÁS, MISSZIÓ

A SKOOL-ban 2014 óta segítjük a fiatal lányok, hátrányos helyzetű csoportok
bekapcsolódását a számítógépes kódolás világába, és élményalapú foglalkozásaink
többségét a technológiai szektor meghatározó vállalataival együttműködésben ingyenesen
biztosítjuk.

Célunk az, hogy felébresszük a gyerekekben a technológia iránti kíváncsiságot és
érdeklődést, valamint feltárjuk számukra az ebben az ágazatban rejlő karrierlehetőségek
sorát. A képzések alatt a hétköznapi életben megoldandó problémákra keresünk kreatív
megoldásokat, a kódolást, mint a prototipizálás eszközét használjuk.

III. A GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELV ALAPELVEI ÉS ALAPVETŐ
ÉRTÉKEI

A SKOOL a szakmai, kommunikációs és viselkedési alapelvein túl elkötelezett a következő
értékek mellett, amelyek elfogadását, szem előtt tartását és betartását valamennyi
munkatársától elvár:

- Támogatás. A SKOOL tevékenysége során támogatja és segíti a gyerekek
fejlődését és kiteljesedését annak érdekében, hogy meglévő képességeik és
erőforrásaik fejlesztésén keresztül képesek legyenek biztonsággal felismerni és
kiaknázni a lehetőségeiket.

- Emberi méltósághoz való jog biztosítása. Minden embert megillet az elismerés és
megbecsülés, az emberi méltóság, amely alapján értékesnek, megbecsültnek és
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elfogadottnak érezheti magát a társadalom egészében és kisebb közösségeiben
egyaránt.

- Biztonsághoz való jog biztosítása. Minden gyereket megillet az a jog, hogy
biztonságban, mindennemű veszélyeztetettségtől, bántalmazástól, kihasználástól és
elhanyagoltságtól mentesen élhessen.

- Zéró tolerancia. A SKOOL elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyerekekkel
szembeni bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés minden formáját. Munkája
során biztonságos környezet és közösség létrehozására törekszik, és semmilyen
formában nem alkalmaz olyan személyt/alkalmazását, aki/ami veszélyt jelent a
gyerekekre.

- A jelzés garantálása. Annak biztosítása, hogy minden munkatárs megismerje a
gyerekek védelme érdekében teendő szükséges lépéseket, folyamatokat.
Mindenkinek tudnia kell azt is, hogy a felmerülő helyzetekben mely
személyek/intézmények felé kell jelzést tenni.

- A gyerekek elleni visszaélésekre való megfelelő reagálás. A gyerekek jóllétét
veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a támogatásukat és védelmüket
szolgáló intézkedések melletti erős elköteleződés. Ebbe beletartozik a konkrét
esetben részt vevő személyek támogatása, az érintett
szakemberekkel/szervezetekkel való együttműködés és minden olyan intézkedés
megtétele, amely a hasonló esetek megismétlődésének esélyét csökkenti.

- Gyermekközpontúság. A gyerekek életkorára, fejlettségére és érettségére
tekintettel az őket érintő döntéshozatal során figyelembe kell venni a véleményüket.
A gyerekeket és törvényes képviselőiket tájékoztatni kell a szükséges információkról
és az őket érintő intézkedésekről és jogokról.

- Partnerség. A SKOOL tevékenysége során együttműködik a társintézményekkel, az
ott dolgozó szakemberekkel.

- Képzésekkel való támogatás. Tudatosságnövelés a gyerekek biztonságával
kapcsolatban. Annak biztosítása, hogy minden munkatárs tudomására jusson, hogy
az irányelvben – és más vonatkozó szabályokban – lefektetett előírásoknak köteles
megfelelni.

- Jogszabályok és előírások betartása. A SKOOL elkötelezett a vonatkozó
nemzetközi és hazai jogszabályoknak való megfelelés iránt.

- Jogérvényesítési garancia. A vele kapcsolatban álló személyek jogainak
megsértésével kapcsolatosan a SKOOL minden beérkező panaszt megvizsgál, és
megteszi a megfelelő intézkedéseket, amelyeket átláthatóan és pontosan
kommunikál az érintettek felé.

- Átláthatóság. A SKOOL minden döntése és tevékenysége átlátható és azáltal
vezérelt, hogy a gyerekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön.

- Utánkövetés és felülvizsgálat. A SKOOL rendszeresen felülvizsgálja a gyerekekkel
kapcsolatos eljárási protokolljait és szabályzatait azért, hogy azok valóban segítsék a
gyakorlati munkát és mindig megfeleljenek a jogszabályoknak.

- Biztonságos adatkezelés és titoktartás. A SKOOL munkatársai bizalmasan kezelik
a gyerekek személyes adatait. Ennek értelmében a SKOOL-al kapcsolatban álló
személyek személyes adatai nem adhatóak ki illetéktelen harmadik személy részére
– ez alól kivételt képez az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása, illetve a
jogszabályban előírt módon a hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás.
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IV. FELELŐSSÉG – KIKET VÉD A SKOOL?

Az irányelv kiterjed a SKOOL-al formális kapcsolatban álló gyerekekre.
Gyermek bármely személy, aki a 18. életévét nem töltötte be.1

A SKOOL valamennyi programján, illetve az általa kezelt online felületeken és a
kommunikációja során felelősséget vállal azért, hogy a gyermekek jogai és gyermekvédelmi
alapelvek érvényesüljenek.

V. FELELŐSSÉG – MITŐL VÉDI MEG A GYEREKEKET AZ
SKOOL?

1. A gyermekjogokról általában

A gyermekjogok nem elvont és nehezen érthető szabályok. A gyermekjogok a mindennapi
életünk részei, apró lépések és lehetőségek, amelyeket azért tehetünk, hogy jobb legyen
gyereknek lenni. A gyermekjogok azt írják elő, hogy minden gyereknek joga van a
családhoz, a biztonsághoz, az erőszaktól való védelemhez, az oktatáshoz, az egészségügyi
ellátáshoz és ahhoz, hogy a szülei gondoskodjanak róla, az állam pedig álljon készen arra,
hogy segítsen a szülőknek és a gyereknek, ha szükség van rá.

1 Összhangban a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991.
évi LXIV. törvényben foglaltakkal.
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2. Bántalmazás és veszélyeztetés

A SKOOL elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyermekekkel szembeni bántalmazás,
erőszak, zaklatás és visszaélés, valamint a veszélyeztetés minden formáját.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének2 meghatározása szerint a gyermek
bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy
érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a
kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, amely a gyermek
egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális
sérelmét eredményezi, egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy
hatalmon alapul.

A SKOOL tisztában van jelzőrendszeri kötelezettségével. Ebből fakadóan minden esetet
megvizsgál és az abban érintett gyerek(ek) legfőbb érdeke szerint jár el. A SKOOL – mint a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja – súlyos veszélyeztetettség észlelésekor, az érintett
gyerek(ek) legfőbb érdekét minden esetben előtérbe helyezve, jelzéssel él a megfelelő
személy, vagy intézmény felé (a bejelentési folyamat részletesen az VI. részben kerül
kifejtésre).

2 World Health Organization –WHO
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VI. JELZÉS ÉS ESETKEZELÉS

A gyerekek védelmének a szempontjából lényeges, hogy mindenki számára egyértelműek
és átláthatóak legyenek a felelősségi körök. Így elkerülhetővé válik az, hogy bárki olyan
kérdésben hozzon döntést, amellyel kapcsolatban nem ő rendelkezik a legtöbb tudással –
ez feszültségtől kíméli meg a munkatársakat, és a hibázás/rossz döntések lehetőségét is
csökkenti. Az átlátható és egyértelmű határok tehát a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt
védik.
Ha valaki egy gyerek bántalmazásáról, veszélyeztetéséről szerez tudomást, vagy ilyen
esetet feltételez, vagy csak kérdése van a gyerekek biztonságával kapcsolatban, akkor az
irányelvért felelős csoporthoz és/vagy a SKOOL vezetőjéhez tud fordulni:

Varga Emese Anna - Skool programszervezője
emese.anna.varga@skool.org.hu
+3670 626 7800
Guzsaly Péter - Skool partnerkapcsolati vezetője
peter@skool.org.hu
+3670 451 7867

A  SKOOL  valamennyi munkatársának a felelőssége:
- támogatóan és aktívan részt vesz a gyerekek jogainak védelmében
- ismeri és betartja az irányelvben és annak mellékleteiben, valamint a SKOOL egyéb

dokumentumaiban foglalt kötelezettségeit
- tevékenységével hozzájárul a gyerekek fejlődéséhez, kibontakozásához, a

szabadidő minőségi eltöltéséhez
- a munkatársak felelőssége a konkrét esetekkel, jelzésekkel kapcsolatban:

1. Ha gyerekekkel szembeni jogsértést észlel akár a SKOOL valamely
munkatársa, akár más felnőtt részéről, akkor tegye meg a szükséges
lépéseket:

- az adott találkozás/program/értesülés után azonnal jelez az irányelvért felelős
csoport felé. A jelzést lehetőség szerint szóban és írásban egyaránt, de
írásban kötelező jelleggel kell megtenni

- a jelzéseket megfelelően dokumentálni kell: a jelzést tevő személy kitölti a
szükséges adatlapot (lásd 2. sz. melléklet), amit a gyermekvédelmi
irányelvekért felelős csoport bizalmasan kezel és archivál.

2. Ha a bántalmazásról szóló elsődleges jelentés a SKOOL-al kapcsolatban álló
gyerektől származik, a beszámolót először halló munkatárs a
következőképpen kell, hogy eljárjon:

- figyelmesen végighallgatja a gyereket, és elfogadja, amit hall, anélkül, hogy
túl nagy nyomást helyezne a gyerekre annak érdekében, hogy minél több
részletet megtudjon tőle

- biztosítja őt arról, hogy jól döntött, amikor megosztotta vele az információt
- tájékoztatja arról, hogy ez az információ nem maradhat teljes titokban, meg

kell osztani az illetékes személyekkel (gyerekvédelmi irányelvért felelős
csoporttal, vagy a SKOOL vezetőjével) is
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- tájékoztatja a gyereket arról, hogy mik lesznek a következő lépések az esettel
kapcsolatban.

- átgondolja a helyzetet és mindent megtesz azért, hogy az érintett gyerek(ek)
fizikai biztonsága garantált legyen

- dokumentálja a beszámolót és – a fentieknek megfelelően – haladéktalanul
jelzést tesz az irányelv betartásáért felelős csoportnak, vagy a SKOOL
vezetőjének; az eredeti jelzést tevő személynek minden esetben visszajelzést
kell kapnia az ügy állásáról, az érintett gyerek hogylétéről, és szükség esetén
szupervíziós lehetőséget kell számára biztosítani.

Ezek mellett az irányelvért felelős csoport felelőssége:
- a SKOOL által szervezett programok során elérhető a programra látogató

személyek, valamint a munkatársak számára; elérhetőségéről mindenkit megfelelően
tájékoztat

- közreműködik a munkatársak és önkéntesek kiválasztási folyamatában
- segítséget nyújt az adatvédelmi és a személyhez fűződő jogok érvényesülésében

(együttműködik az ezekért felelő munkatársakkal)
- az irányelvben szabályozott területeken vezeti a dokumentációt
- a csoport felelőssége a konkrét esetekkel, jelzésekkel kapcsolatban:

- fogadja és kezeli a gyerekekkel kapcsolatos információkat, jelzéseket,
amelyek bárkitől származhatnak

- visszajelzést ad annak a személynek, aki valamilyen gyanút/visszásságot
jelzett

- amennyiben bántalmazás gyanúja merül fel, a jelzést/panaszt komolyan
veszi, és az irányelv szerint jár el

- kockázatelemzést végez, és kompetencia határainak megfelelően, a
rendelkezésre álló eszközök segítségével biztosítja az érintett gyerek
biztonságát

- a hozzá beérkezett információt/bejelentést alaposan megvizsgálja, és ha
szükséges, további információkat gyűjt a helyzet mélyebb tisztázása
érdekében

- a hozzá fordulókat tanáccsal és információval látja el
- az eset megfelelő kezelése érdekében megbeszélést hívhat össze a SKOOL

munkatársai/igény esetén külső szakember bevonásával
- konkrét esetekről – a gyerekek legfőbb érdekét szem előtt tartva – ad

tényszerű tájékoztatást a munkatársaknak
- tájékoztatja a törvényes képviselőket; konkrét esetekben a SKOOL és az

érintett gyerek(ek) törvényes képviselője, családja között minden
esetben az irányelvért felelős csoport, az általa meghatalmazott/felkért
személy (munkatárs, vagy külső szakember), vagy a SKOOL vezetője
jelenti a hidat

- segíti az érintett gyerekeket és törvényes képviselőiket abban, hogy
panaszukkal a SKOOL-nak tett jelzésen túl milyen egyéb fórumokhoz
fordulhat (jogsegélyszolgálatok, áldozatvédelmi szervek, hatóságok stb.)

- ha indokolt, akkor az esetet követően a feldolgozást könnyitő foglalkozást
biztosít gyerekeknek és a munkatársaknak, szükség esetén a megfelelő
kompetenciával bíró szakemberek bevonásával
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- megvizsgálja, hogy szükséges-e valamelyik szervezeti szabályzat
módosítása vagy a munkatársak további felkészítése annak érdekében, hogy
hasonló eset ne következhessen be a jövőben

- ha olyan visszásságot tapasztal, amelynek kezelése a SKOOL vezetőjének a
hatáskörébe tartozik, akkor haladéktalanul jelzést tesz felé és az eset
kezelése során együttműködik vele

A SKOOL vezetőjének a felelőssége:
- bevezeti az irányelvet, nyomon követi és értékeli a megvalósulását
- biztosítja, hogy minden munkatárs tisztában legyen a felelősségi körével, és hogy

megkapja az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, felkészítést
- biztosítja, hogy minden munkatárs aláírja az irányelvet és annak mellékleteit
- lebonyolítja a munkatársak részéről előforduló bántalmazási esetek kapcsán a

megfelelő eljárásokat.
- a SKOOL vezetőjének felelőssége a konkrét esetekkel, jelzésekkel

kapcsolatban:
- a jelzéseket komolyan veszi és mindent megtesz azért, hogy megismerje az

adott eset körülményeit
- bántalmazással, veszélyeztetéssel kapcsolatos esetekben megvizsgálja,

hogy milyen intézkedések megtételére kerülhet sor (pl. munkatárs
tevékenységének felfüggesztése, fegyelmi eljárás indítása, hatósági eljárás
indítása)

- szükség esetén felveszi a kapcsolatot a releváns gyermekvédelmi
intézményekkel; konkrét esetekben a SKOOL és a gyermekvédelmi
szervek között minden esetben a SKOOL vezetője jelenti a hidat.
Ennek megfelelően az eset tudomására jutásakor:

- a jelzését súlyos veszélyeztetés esetén 72 órán belül, veszélyeztetés
gyanúja esetén 8 napon belül továbbítja az illetékes Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnak/gyámhatóságnak/gyermekvédelmi
intézménynek;

- az ügyről a tudomásszerzést követően azonnal értesíti az érintett
szüleit/törvényes képviselőjét.
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Magatartási szabályzat

A SKOOL elkötelezett egy olyan munkakörnyezet kialakítása és fenntartása mellett, amely
az alapértékeit jól tükrözi, és a gyerekek védelmét szolgálja. Minden olyan személy, aki
bármilyen minőségben, bármilyen szerződés (munka-, vállalkozói, megbízási, önkéntes-,
gyakornoki szerződés stb.) keretében a SKOOL-nak dolgozik, a nevében jár el, köteles a
gyerekek méltóságának és egyenlőségének tiszteletben tartásával, a legmagasabb
szakmai és etikai normák betartásával eljárni.

Alapvetően a „több felnőtt” szabály betartására kell törekedni. Minden olyan helyzetben, ahol
gyerekek jelen vannak, két vagy több felnőtt jelenléte csökkenti a gyermekbántalmazás
lehetőségét.

A SKOOL munkatársaként, megbízottjaként, önkénteseként vállalom, hogy:

● Tiszteletben tartom a gyerekek jogait, hátterét, kultúráját és hitét.
● Feladatomnak megfelelő magatartást mutatok.
● Minden megnyilvánulásommal és cselekedetemmel a gyerekek jóllétét igyekszem

segíteni.
● Követem a gyerekek biztonságára vonatkozó szervezeti szabályokat és

iránymutatást a SKOOL Gyermekvédelmi irányelvének megfelelően.
● Tartózkodom gyerekek jelenlétében a szexualizáló viselkedéstől (pl. szexuális

tartalmú/félreérthető viccmesélés, kétértelmű megjegyzések).
● Akkor érintem meg a gyereket, amikor a fizikai vagy érzelmi jólléte indokolja, és ezt

olyan formában teszem, hogy az ne sértse a testi integritáshoz való jogát és a
biztonságérzetét.

● Tiszteletben tartom a gyerek magánéletét, és nem pletykálok a gyerek magánéletét
érintő, tudomásomra jutott információkról.

● Nem készítek fényképet a gyerekről a megkérdezése nélkül.
● Gondoskodom róla, hogy gyerekek által tett jelzés minden esetben figyelembe

legyen véve, jelentésre és rögzítésre kerüljön.
● Figyelmet szentelek a gyerekek mondanivalójának, és megfelelő módon reagálok rá.
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● Nyílt kommunikációt ösztönzök minden gyerek között.
● Ha egy gyerekkel vagy fiatallal kapcsolatban bántalmazás vagy erőszak gyanúja

merül fel, fokozottan odafigyelek arra, hogy a magatartásommal ne fokozzam az
érintett „áldozatérzését”.

● Az irányelvekért felelős munkatársaknak jelentek minden olyan lehetséges esetet,
amikor a SKOOL munkatársai, képviselői vagy az általuk megbízott személyek a
Magatartási szabályzatot megszegik, amint az tudomásomra jut.

Kijelentem, hogy soha:

● Nem fogok testi büntetést alkalmazni. Zéró toleranciát képviselek a gyerekkel
szembeni erőszak és rossz bánásmód valamennyire formájával szemben.
Például: nem ütöm meg, nem rázom meg, nem zárom be sehova, nem rántom meg a
ruháját, nem szorítom meg.

● Nem provokálom, zaklatom a gyereket semmilyen módon. Nem alázom meg, és nem
sértem meg a jogait. Nem csorbítom a gyerek önbizalmát.
Például: nem “üldözöm” online üzenetekkel, nem alázom meg a többiek előtt, nem
teszek rá nézve bántó megjegyzéseket.

● Nem fogok olyan nyelvezetet vagy viselkedésmódot használni, amely
megfélemlítheti, zavarba hozhatja, vagy megalázhatja a gyereket. Tartózkodom a
helytelen testi kontaktustól a gyerekekkel.
Például: nem teszek szexuális utalásokat, nem mesélek szexuális tartalmú vicceket
előtte, nem udvarolok, nem bókolok, nem fenyegetem meg semmivel.

● Nem fogok a gyerekekkel szemben törvénytelen, veszélyes és bántó tevékenységet
kezdeményezni, abban részt venni.
Például: nem lopom meg, nem adok neki kábítószert, nem kérem arra, hogy
csináljon bármi törvénytelen dolgot.

● Nem létesítek szexuális kapcsolatot a SKOOL-al kapcsolatban álló gyerekkel, fiatal
felnőttel, vagy hozzátartozóival.
Például: nem közeledek szexuálisan a gyerekekhez, vagy a rokonaihoz, az ő
közeledésüket, kezdeményezésüket visszautasítom.

● Nem fogok szexuálisan provokatív játékokat kezdeményezni vagy engedélyezni a
gyerekek részvételével.
Például: nem játszok és nem engedélyezek olyan játékokat, amelyben intim, zavarba
ejtő érintések lehetnek, vagy megalázó, kiszolgáltatott helyzetbe hozhat egy
gyereket. Ilyen például az “üvegezés”, “vetkőzős póker”.

● Nem diszkriminálom a gyerekeket. Minden gyereket egyenlőnek fogadok el, és
ügyeiket megkülönböztetés nélkül kezelem.
Például: nem teszek negatív megjegyzést senkinek a származására,
fogyatékosságára, egyéb tulajdonságára. Minden gyereknek lehetőséget adok arra,
hogy részt vegyen olyan tevékenységben, amiben szeretne - ha például több idő kell
valakinek arra, hogy teljesítsen egy feladatot, akkor megadom neki.

● Nem készítek képmást, videofelvételt vagy hangfelvételt saját célra gyerekekről.
Például: minden fényképnek, hangfelvételnek a gyerek érdekét kell szolgálnia. Róla
kell szólnia, arra kell válaszolnia, hogy az neki miért jó. Például nem készítek róla
azért fényképet, hogy a barátaimnak mutogassam, hogy “ő a tanulóm”, vagy azért,
mert az nekem izgalmas, szexuálisan izgató.
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● Nem osztok vagy mutatok meg pornográf felvételt gyerekeknek.
Például: nem küldök neki meztelen fotókat se magamról, se másról, nem nézek a
társaságában pornográf videókat, nem adok “tippeket” pornográf tartalmú oldalakkal
kapcsolatban.

● Nem teszek közzé olyan képmást, amelyen a gyerek meztelen vagy nem
megfelelően van felöltöztetve, amely sérti a méltóságát, rossz fényben tünteti fel.
Például: nem osztok meg róla fürdőruhás képet, vagy olyat, amelyen kihívó
testtartásban van.

● Sehol nem teszek közzé olyan tartalmat, amelyen a gyerek felismerhető,
beazonosítható és nem járult hozzá. Ilyen tartalom megosztása előtt a gyereken kívül
a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A Magatartási szabályzat áthágása és minden olyan jellegű viselkedés, amely a jelen
szabályzatban foglaltakkal ellentétes, kivizsgálásra kerül, és munkavégzéssel/önkéntes
tevékenységgel összefüggésben indokolt esetben a szerződés felbontását vonja maga után.
Ha bármely munkatárssal szemben gyermekbántalmazás vagy veszélyeztetés miatt eljárás
indul, a SKOOL-nak jogában áll mérlegelni, hogy ez a szerződéses viszony fenntartását
lehetetlenné tévő bizalomvesztésnek minősül-e, és amennyiben igen, a jogszerűség keretei
között kezdeményezni a szerződésbontást.

A Magatartási szabályzatot aláíró minden személy a következőképpen nyilatkozik:

A SKOOL Magatartási szabályzatát megértettem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a
benne foglaltak kötelezőek rám nézve. Elfogadom, hogy a Magatartási szabályzatban
foglaltak megsértése a SKOOL részéről jogi lépéseket vonhat maga után.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok,
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem ítéltek, nem
állok foglalkozástól jogerősen eltiltás hatálya alatt, nem állok közügyektől eltiltás hatálya
alatt, illetőleg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények hatálya alatt sem
állok.

Kijelentem, hogy a szerződéses jogviszony létesítésével és fenntartásával összefüggésben
a SKOOL tudomására hozott személyemre vonatkozó minden adat a valóságnak megfelel.

Kelt: ….......………………………                                         ...……..…………………………….
Aláírás
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2. sz. melléklet: Gyermekvédelmi bejelentőlap

A bejelentés felvételekor a gyerek számára lehetőséget kell biztosítani, hogy kérdezés
nélkül, egybefüggően mondja el, hogy mi történt vele. Ezt a bejelentőlapot nem a gyerek
jelenlétében kell kitölteni, hanem utána. A gyerek életkorára és belátási képességére,
érzékenységére, szükségletére és jogaira tekintettel kell lenni a probléma meghallgatásakor.
Amennyiben egynél több gyerek érintett az esetben, kérjük, gyerekenként egy űrlapot tölts
ki!

Kérjük jelen bejelentőlapot az esetről való értesülést követően 24 órán belül eljuttatni a
SKOOL vezetőjének és/vagy az Irányelvért felelős csoportnak papír alapon vagy e-mailben:
hello@skool.org.hu címre

A gyerek neve
Elérhetősége:
Hozzátartozó elérhetősége:
A SKOOL mely programjában vesz részt:

Az eset dátuma:

Bejelentést tevő neve és pozíciója, elérhetőségei:

Az eset körülményei (mit, mikor és hol észlelt; volt-e valaki a gyerekkel, és ha igen, ki; a
sérülés vagy viselkedés természete, jellege; mit mondott a gyerek; a bejelentő mit
mondott; tanúk; volt-e más felnőtt bevonva, és ha igen, mit mondtak)
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Milyen lépések történtek? (milyen lépéseket és ki tett; jövőbeli javaslat; volt más
szervezet bevonva)

Dátum:

Bejelentő aláírása:
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