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Borka Andrea – Gyermekvédelmi munkacsoport beszámolója 

 

Rövid értékelés arról, milyen volt az elmúlt időszak a 2022-as KGY óta.  

Maga a csoport májusban alakult meg, mikor felkérést kaptam az Elnöktől és a ÜE, hogy létrehozzak egy 

ezzel foglalkozó munkacsoportot. Mivel a témában nem vagyok jártas, ezért a SZMCS Fb csoportjában 

kezdtem el embereket keresni. Szerencsére jelentkezett 4-5 régebbi vezető, aki más elfoglaltsága mellett is 

akítvan részt tudott venni a csoport munkájában. 
 

 

Elért eredmények  
Minden hónapban tarottunk 1 online megbeszélést, ahol megfogalmaztuk mivel is szeretne (vagy 

pontosabban mivel kellene) ennek a csoportnak foglalkozni a gyeremekvédelem kapcsán. 

Kantár Hajnalka által sikerült elkérni a Bárka tábor protokoljait, amelyek nagyon jó kiindulási pontnak 

bizonyultak. Hajni vállalta, hogy kidolgozza a részletes protokollt, amivel a szervezetnek rendelkezni kell. Ez 

még folyamatban van. 

Továbba elkezdtünk kidolgozni egy egyszerű útmutatót, amit az SZMCS honlapjára szeretnénk kitenni – hogy 

a szülők biztonságban érezzék nálunk a gyerekeket, illetve tudják, kihez forduljanak, ha netán gond adódna, 

vagy olyat észlelnének, ami szerintük, nem megfelelő. 

 

 

 

Kihívások 

A folyamat nagyon lassú és időigényes, több szakember bevonását igényelné, hogy egy alaposan kidolgozott 

dokumentuma legyen a szervezetnek. 

Mi ezzel a dokumentummal nem szabályozni szeretnénk az egyes csapatok tevékenységét, hanem segítséget 

nyújtani bizonyos kompetenciák terén – pl milyen problémával kell foglalkoznia a csp-nek, esetleg ŐV-nek, 

mikor keressenek fel szakembert és milyet (pszichológus, tanácsadó, netán rendőrség). 

  

 

Értékelés 

Én szeretek meghatározott munkaterv szerint dolgozni, bár a rendzseres online alkalmakat az év másik 

felében már nem sikerült megtartani – személyes okok miatt.  
Az alap csoport 6 tagjából végül 3 maradt aktív, a Konferencián csatlakozott hozzánk 1 új tag, de még 

mindig nem tartottam meg azóta a megbeszélést. 

 

Jövőbeni tervek 

Milyen célkitűzéseid vannak rövid (1 év) és hosszabb távon? Következő évi célkitűzéseket listázd: 

• Keresni a csoportnak egy új vezetőt 

• folytatni a megkezdett feladatokat 

• bővíteni a csoportot szakemberekkel 

 


