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2. Közhasznú tevékenységek az évben:
A Magyarországi Terre des hommes Alapitvány jellemzően az EU anyagi támogatásával
multinacionális, illetve regionális projekteket fejleszt, koordinál és támogat, amelyek civil, állami és
nemzetközi szervezetek bevonásával valósulnak meg, és amelyeknek központi, összekötő eleme a
gyermekek védelme, illetve a gyermekek jogainak védelme. Így gyakorlatilag az Alapítvány teljes
tevékenysége közhasznúnak tekinthető.
2020-ban a Terre des hommes Alapítvány növekvő számú projektet valósított meg,
köszönhetően az Európai Unió pályázatain való sikeres részvételnek.
A COVID-19 pandémia miatt nagyon sok aktivitásunkat kellett módosítani, vagy
elhalasztani: a gyerekekkel való munka egyre nehezebbé vált a lezárások miatt, át kellett térni
az online érintkezésre, ahol csak ez lehetséges volt. Sokat dolgoztunk azon, hogy a
szakembereknek is segítséget nyújtsunk abban, hogy ők hogyan tudják hatékonyan támogatni
a rászoruló gyerekeket és családokat. Amint az lejjebb látható, sikereink is voltak ezen a téren,
hiszen gyorsan és rugalmasan tudtunk válaszokat adni a változó helyzetre, és az éppen akkor
szükséges információt és támogatást tudtuk megadni a szakemberek részére. Ezen kívül az
érdekérvényesítés területén is szép eredményeket értünk el, hiszen az ajánlásaink egy része
bekerült az Európai Unió gyermekjogi stratégiájába.
2020-ban az Alapitvány 57 önkéntessel dolgozott, akik közel 1400 munkaórával járultak
hozzá az Alapitvány közhasznú tevékenységeihez.
A részletek alább olvashatók.
3. A közhasznú tevékenységek
tevékenységek szerint)
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

Jogszabályhely: [1997. évi CLVI. tv. (Khszt). 26. § c) pont 10. alpont és 2011. évi CLXXV
tv. 32§;]
Célcsoport:

Európai szakemberek és döntéshozók

Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma:

Fő tevékenységek
A 2020-as évben komoly erőfeszítéseket tettünk az Európai Unió gyermekbarát
igazságszolgáltatással kapcsolatos stratégiáinak és szakpolitikáinak befolyásolása
érdekében. Három kifejezetten fontos szakvéleményt készítettünk el, az EU Gyermekjogi
Stratégiájának elkészítéséhez való hozzájárulásunkként:
1. A Terre des hommes esernyőszervezetével együtt Közös Szakvéleményt adtunk be
(Joint Position Paper for a Comprehensive EC Strategy on the Rights of the Child
2. 12 európai partnerrel együttműködve, és 40 fiatal részvételével (12-24 évesek),
megírtuk az Európai Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Szakmapolitikai
Iránymutatásunkat. (Policy Brief „JUST with children Child-friendly justice for all
Children in Europe. A dokumentum két részből áll, az első részben a gyermekek és
fiatalok ajánlásait gyűjtöttük össze három téma körül: részvétel, védelem és
szolgáltatások, a második részben pedig a Tdh és partnereinek akcióit soroltuk fel
négy fő irányelv mentén: egyenlőség és diszkriminációmentesség, igazságos
igazságszolgáltatás minden gyermek számára, a szabadságvesztéstől való
eltávolodás, és alternatív eszközök használata, reziliens gyermekek és fiatalok,
valamint jövő-biztos gyermekbarát igazságszolgáltatás Európában.
3. Az Európai Resztoratív Igazságszolgáltatási Fórummal közösen hoztunk létre egy
Véleményt (Joint Poisition Paper) a resztoratív eszközök használatának előmozdítása
érdekében.
A Tdh meghívást kapott az Európai Áldozati Jogok Platformjában való részvételre, és
hivatalos taggá válásra.
2020. júniusában a Gyermekek és Igazságszolgáltatás Világkongresszusra való felkészülés
kapcsán az Európai Tanáccsal közösen 90 szakértőt hívtunk meg, egy Kongresszus
előkészítő eseményre. A szakértők különböző tematikus prioritásokban állapodtak meg, és
akció-központú ajánlásokat tettek a Világkongresszus számára. Ezek a reflexiók a 21-24-es
Gyermekjogi Stratégiához is hozzájárulnak.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
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Jogszabályhely:
alpont és 2011. évi CLXXV tv. 32§;]

[1997. évi CLVI. tv.(Khszt). 26. § c) pont 23.

];
Célcsoport:

Döntéshozók, szakemberek, gyermekek,

fiatalok
Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 28 gyerek, akik részt vettek a Gyermek
Tanácsadó Testületek munkájában.

Fő tevékenységek:
Az i-Restore projekt célkitűzése a gyerekáldozatok védelme a helyreállító
igazságszolgáltatás révén, ami az áldozatok szükségleteire és jogaira, az elkövetők
motivációira és a helyi közösség szerepére összpontosít. A projekt megvalósítására
Albániában, Görögországban és Romániában kerül sor. Mivel a helyreállító
igazságszolgáltatási folyamatok sok országban még a korai szakaszban járnak, a
szakemberek részére kapacitásépítés szükséges. Az i-RESTORE fő célkitűzése, hogy
elősegítse a resztoratív igazságszolgáltatás használatát a gyerekáldozatokat érintő
esetekben azáltal, hogy kölcsönös tanulási lehetőséget biztosít a szakemberek és érdekelt
felek számára, hogy a resztoratív igazságszolgáltatás teljes mértékben tiszteletben tartsa a
gyermekáldozatok jogait, holisztikus és részvételi megközelítést alkalmazva.
2020-ban a COVID pandémia miatt a tervezett Gyermek Tanácsadói Testületek online
találkoztak márciustól elkezdve. Albániában október után volt lehetőség, bizonyos szociális
távolságtartási szabályok megtartásával a személyes találkozók megtartására.
Októbertől decemberig hoztuk létre a szakembereknek szóló képzési programot, melynek
megvalósítására 2021 elején kerül sor a három országban.
2020 decemberében megjelent a projekt során elvégzett kutatás eredménye: készült három
nemzeti jelentés (albán, görög és román) és egy európai, regionális jelentés is.
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Jogszabályhely:
alpont és 2011. évi CLXXV tv. 32§;];
Célcsoport:

Emberi- és állampolgári jogok védelme
[1997. évi CLVI. tv. (Khszt). 26. § c) pont 12.
Szakemberek, döntéshozók

Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 12,309
Fő tevékenységek:
Az alapitvány fő célja a gyermeki jogok védelme, mely minden tevékenységünk központi
eleme.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
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Jogszabályhely:
alpont és 2011. évi CLXXV tv. 32§;];
Célcsoport:

[1997. évi CLVI. tv. (Khszt. 26. § c) pont 3.
Döntéshozók, európai szakemberek

Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 10,537 szakember

Fő tevékenységek:
Amint arról feljebb beszámoltunk, az i-Restore projekt keretében egy kutatást végzetünk
arról, hogy a helyreállító igazságszolgáltatást hogyan alkalmazzák a gyermekekkel
kapcsolatosan a három partnerországban (Albániában, Görögországban és Romániában.
A Child Protection Hub projekt keretén belül regionális kutatás készült az iskolai erőszakról,
és azokról a társadalmi normákról, amelyek ezt megerősítik. A kutatás azt tárta fel, hogy az
érzelmi, és szexuális erőszak szinte minden ország iskoláiban jelen van, és a gyerekek úgy
érzik, annyira általános, hogy „normalizálódott”. A tanárok-szülők pedig sokszor
minimalizálják, lebecsülik ennek mértékét, és a gyerekek sokszor nem kapnak ahhoz
támogatást, hogy ezt feldolgozzák, vagy kezeljék. A koszovói jelentésben pedig látványosan
megjelent a gyermekek kihasználása és a gyerekkereskedelem, mint olyan jelenség, amiről a
gyerekek tudnak, és tapasztalják. A kutatási jelentések itt találhatóak meg.
A BRIDGE projekt során egy adatgyűjtés folyt 3 alkalommal a projekt ideje alatt a négy
partnerországban (Belgium, Görögország, Málta, Románia) az úton lévő gyermekeket és
fiatalokat érintő nemi alapú erőszakról, egy erre a célra kialakított adatgyűjtő módszer
segítségével.
Belgiumi jelentés
Görögországi jelentés
Romániai jelentés
Máltai jelentés

Közhasznú tevékenység megnevezése:
Jogszabályhely:
alpont és 2011. évi CLXXV tv. 32§;];
Célcsoport:

Nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés
[1997. évi CLVI. tv.(Khszt). 26. § c) pont 4.
Szakemberek

Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 5260
Fő tevékenységek:

A FabLab egy kétéves projekt Győrben, ami innovatív módszereket kínál a hátrányos
helyzetű gyermekek bevonásához és fejlesztéséhez. A FabLab egy olyan fizikai tér, amely a
digitális gyártással kapcsolatos különféle eszközöket a látogatók rendelkezésére bocsátja, és

kiegészítő oktatási és fejlesztési környezetet nyújt a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok
számára a technológiába való bekapcsolódáshoz kreatív folyamatokon keresztül, amik
fejlesztik a készségeiket, az önbizalmukat, valamint a tudatosságukat egyéni és a csoport
szinten.
Sajnos 2020-ban, a COVID-19 pandémia miatt a személyes részvételre kevés lehetőség
adódott, hiszen a műhely jó ideig zárva tartott, a védelmi előírásoknak megfelelően. Ennek
ellenére, és a biztonsági előírásokat betartva 75 gyermek vehetett részt a
műhelyfoglalkozásokon. Ezen kívül gyermekbarát online végezhető tudásanyagokat hoztunk
létre és osztottunk meg a győri fiatalokkal.

A Child Protection Hub az európai régió kiemelt projektje mind az innováció, mind az
átfogó gyermekvédelmi program szempontjából. A projekt egy gyakorlatokat és innovációkat
érintő erős regionális közösséget és tudásközpontot hozott létre Dél-Kelet-Európában az
elmúlt évek során (Románia, Moldávia, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, Szerbia,
Horvátország, Albánia, Koszovó) olyan érdekelt felek között, akik közvetlenül járulnak hozzá
a gyermekvédelmi szolgáltatások fejlődéséhez és megvalósulásához (szakemberek,
tudományos szakértők, döntéshozók, szakértők és felhasználók). A projekt keretében életre
hívott online tudásmegosztó portál immár kilenc nyelven elérhető: https://childhub.org/en, és
a portál sok más kezdeményezés modelljévé vált.
2020-ban óriási sikereink voltak, mert a pandémia okozta lezárásokkor rugalmasan
tudtunk alkalmazkodni a helyzethez, és webináriumainkon a szakembereknek segítséget
tudtunk nyújtani abban, hogyan tudják online vagy telefonon elérni az érintetteket, és
támogatást nyújtani nekik. Ezeken a webinárium sorozatokon egyenként több, mint 300
szakember vett részt. A weblap nézettsége is nagyban megnőtt, a szakemberek keresték
azokat a módszereket, hogy tudjanak segíteni a hátrányos helyzetű családoknak a pandémia
idején.
Ezen kívül folytatódott az önkéntesek által nyújtott személyes támogatás, mentorálás és
coaching szolgáltatásunk, melynek köszönhetően 4 országban 402 szakembernek tudtunk
személyre szabott támogatást nyújtani.
Amikor erre lehetőség volt, konferenciákat is szerveztünk, így Bosznia-Herzegovinában
nagy sikerű volt a szociális munkások konferenciája, valamint Romániában a gyermekek elleni
erőszak témájában megszervezett eszmecsere is.
A Terre des hommes saját forrásait felhasználva, a Gluonnet, innovatív szervezettel
közösen, létrehozta a ChldHub Document Galaxy-t: ez a ChildHub-on megjelenő több ezer
dokumentum vizuális megjelenítését teszi lehetővé, ahol a témában közelebb álló kiadványok
egymáshoz közel láthatóak, és az is kiderül, mely témákban van nagyon sok kiadvány, és
mely témákban kevesebb. A Galaxy itt érhető el: Document Galaxy - Child Protection Hub
(childhub.org)
2020-ban a Tdh más, Egyesült Királyságbeli szervezetekkel közösen létrehozta a
„Safeguarding Resource and Support Hub” weblapot, amely a nemzetközi fejlesztésben
résztvevő szervezeteket segíti abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak fellépni a saját
dolgozóik által esetlegesen elkövetett kihágások ellen (szexuális kizsákmányolás, zaklatás).
A honlap a Child Protection Hub tapasztalataira építve készült el. A globális oldalon kívül,

elkészült egy lap Etiópiának, Nigériának és Dél Szudánnak is, valamint a lapon megjelenő
anyagok fordítására is nagy hangsúlyt fektettünk: a rövid, de informatív anyagokat 4 etióp
nyelvre, arabra, franciára és swahilire is fordítottuk. Ezen kívül rendszeresen szerveztünk
webináriumokat, és megjelent az 5 részből álló online tananyagunk első része is.
A Safeguarding children in football in Europe projektben a Terre des hommes és az
Európai Labdarúgó Szövetségek Szövetsége (UEFA) működik együtt egy egész Európára
kiterjedő gyermekvédelmi program kidolgozása érdekében, aminek célja biztonságos és
pozitív élmény biztosítása minden, a labdarúgásban részt vevő gyermek és fiatal számára. Az
UEFA kidolgozta a gyermekvédelmi politikáját: a gyermekek számára biztonságos környezet
biztosítása érdekében követendő alapelveket, minimumkövetelményeket és eljárásokat, és a
nemzeti labdarúgó szövetségeket ennek alkalmazására buzdítják.
2020-ban az UEFA-val közösen létrehoztunk egy gyermekvédelmi eszköztárat, amelynek
célja a biztonságos környezet biztosítása az Európában élő, és a labdarúgásban résztvevő
gyermekek számára. Ezt a kiadvány angol, francia, német és orosz nyelven érhető el. A
kiadvány átfogó útmutatást nyújt a nemzeti futball szövetségek részére, hogy hogyan
dolgozzák ki saját gyermekvédelmi intézkedéseiket, hogyan erősítsék meg ezeket
fenntartható módon, és jó gyakorlatokat is bemutat.
Ezen kívül 4 online tanfolyamot is létrehoztunk, edzőknek, az egyesületekben dolgozó
kollégáknak, a gyermekvédelmi politikáért felelős kontakt személyeknek. Ezek a tanfolyamok
angolul, franciául, németül és oroszul érhetőek el. 46 kontakt személy részvételével tartottunk
élő, de online képzést.

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Jogszabályhely:
alpont] és 2011. évi CLXXV tv. 32§;]
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[1997. évi CLVI. tv. (Khszt.) 26. § c) pont 11.

;
Célcsoport:

Szakemberek, gyermekek, fiatalok

Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 1000
Fő tevékenységek:

A BRIDGE regionális projekt az úton lévő gyermekeket és ifjúságot érintő nemi alapú
erőszakra adott törvényi reakció megerősítését célozza meg Belgiumban, Görögországban,
Máltán, Romániában. A projekt célkitűzése a szakemberek számára ismeret- és
kapacitásépítési lehetőség nyújtása a nemi alapú erőszakkal érintett, úton lévő gyermekeket
és fiatalokat tekintve, hogy a szakemberek képesek legyenek felhívni a figyelmet, azonosítani
és kezelni a nemi alapú erőszakot ezen kiszolgáltatott csoport esetében. A projekt során

készült adatgyűjtés eredményei feljebb megtalálhatóak. Ezen felül tematikus anyagok
készültek el minden országban szakemberek részére (görög, román, máltai, belgiumi). Egy
webinárium sorozat is létrejött, ezek az online események a nemi alapú erőszak és migráció
témaköreinek különböző aspektusát járták körül: https://childhub.org/en/childhub-search
A MINT - Mentoring for Integration projekt keretében a TdH a partnereivel együtt a
innovatív peer-to-peer mentorprogramot hozott létre, hozzájárulva a befogadóbb társadalmak
kialakításához Romániában, Lengyelországban, a Csehországban és Szlovéniában, melynek
eredményeként 140 menekült gyermek és fiatal vett részt, az integrációt elősegítő
aktivitásokban. Ezen aktivitásokról egy facebook album jött létre amelyben a partnerek
dokumentálták a gyerekek élményeit.
A mentorálás módszertana itt érthető el: https://childhub.org/en/child-protection-onlinelibrary/mentoring-methodological-framework-mint-project
Majd ennek elkészült a fejlesztett változata is, amely integrálta a projekt tapasztalatait is:
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/revised-mentoring-methodologicalframework-mint-project
A figyelemfelkeltő kampányok pedig 1000 európai állampolgárt értek el, melyben felhívták
a figyelmet az úton lévő gyerekeket érő veszélyekre. A projekt keretében 600 menekült
gyermek és felnőtt vehetett részt nyelvtanulási tanfolyamokon.

Kelt Budapesten, 2021. április 31.-én
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