
 
 

 

 

Európában a PROMISE 2 projekt keretein belül számos ország a szervezetek közti multidiszciplináris 
együttműködés erősítésével igyekszik biztosítani a Barnahus ellátáshoz való hozzáférést az erőszak 
áldozataivá vált, vagy azt szemtanúként átélő gyerekek számára, hogy ezek a gyerekek megtapasztalhassák 
a gyermekbarát, profi és hatékony eljárás előnyeit egy biztonságos környezetben. A projekthez további 
Barnahus és gyermekbarát szolgáltatók is csatlakoznak majd újabb országokból webinarok, kapcsolatépítés 
és stratégiai kommunikáció segítségével. A Barnahus számára központi fontosságú a gyermekek joga a 
védelemhez, a támogatáshoz, valamint ahhoz, hogy a trauma újbóli átélésének veszélye nélkül hallgassák ki. 

Az európai Barnahus mozgalom  
A PROMISE 2 (2017–2019) az első PROMISE projekt (2015-2017) tapasztalataira épít, amely több, mint 11 ország 
kormányzati tisztviselőinek és gyakorlati szakembereinek nyújtott támogatást a Barnahus vagy ahhoz hasonló 
intézmények létrehozásában. Csereprogramok, tanulmányi látogatások és készségfejlesztő képzések során 
bővítették a kormányzati tisztviselők és a gyakorlati szakemberek tudását, akik maguk is hozzájárultak a minőségi 
előírások és az iránymutatások kialakításához, fejlesztéséhez.  

A PROMISE projekt forrásanyagokat hozott létre azon kormányzati tisztviselők és gyakorlati szakemberek számára, 
akiket érdekel a Barnahus létrehozása és működtetése. Az Európai Barnahus Minőségi Előírások gyűjteménye 
áttörő jelentőségű iránymutatást nyújt, és egyben az első próbálkozás is, amely a Barnahus modell alapján működni 
kívánó szolgáltatók számára lefekteti az alapelveket és a jó gyakorlatokat. A PROMISE segédlet lehetőséget biztosít 
a szolgáltatást nyújtók számára, hogy az előírásokkal összevetve értékelhessék gyakorlati tevékenységüket. A 
Gyermekek iránt érzékeny igazságszolgáltatás kialakítása című beszámoló áttekintést nyújt a Barnahus modell 
kialakulásáról és fokozatos elterjedéséről Európában, a PROMISE Jogszabályok és irányelvek kézikönyve pedig 
összefoglaló ismertetést nyújt a nemzetközi és az európai jogszabályokról, valamint megbízható iránymutatásokat 
ad a gyermek áldozatokat és szemtanúkat megillető jogokról. A Barnahus terjedésének elősegítése Európában című 
írás az országos és a helyi érdekérvényesítő stratégiák kialakítását segíti. 

Az Európai Barnahus Mozgalom 2017. júniusában indult az EU jogérvényesülésért és fogyasztóvédelmi politikáért 
felelős biztosa, valamint az ENSZ gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó különleges megbízottja jelenlétében. A 
mozgalom elindítása megerősítette, hogy a Barnahus egy jó gyakorlat, melynek koncepcióját széles körben igazolta 
a Barnahus modell, továbbá a Barnahus munkatársainak európai hálózata kibővült, megerősödött az érdeklődő 
kormányzati tisztviselőkkel és szakemberekkel. 

PROMISE 2 
A PROMISE 2 projekt számos európai országban támogatja a nemzeti szintű előrelépéseket. Célja a 
kulcsfontosságú hatóságok elköteleződésének biztosítása: a különböző szervezetek közti párbeszédet  országos, 
stratégiai kerekasztal tárgyalásokon segíti elő, emellett pedig támogatja tervek és ütemtervek, szervezetek közti 
megállapodások és keretrendszerek létrehozását. További cél hozzájárulni egy elhivatott, kompetens dolgozói 
gárda létrehozásához, amelyben jelen vannak a bűnüldözési szervek és a bíróságok szakemberei, orvosok, 
mentális egészségügyi szakemberek és szociális munkások. A Barnahus munkatársai speciális képzésben 
részesülnek majd olyan szakterületeken, mint az igazságügyi meghallgatás, a pszichoterápia, az orvosi kezelések, 
a multidiszciplináris együttműködés és az adatgyűjtés. A PROMISE 2 központi célja elérni azt, hogy a folyamatok 
középpontjában a gyermekek álljanak, és az ő véleményük is érvényre jusson. Cél továbbá egy olyan módszertan 
kialakítása, mely lehetővé teszi a Barnahus és más gyermekbarát szolgáltatók számára, hogy megtudják a 
gyermekek véleményét a Barnahussal kapcsolatos tapasztalatokról, a folyamat végeredményéről és a lehetséges 
kihívásokról, amelyekkel még foglalkozni kell. A PROMISE 2 mindemellett szélesebb körhöz is el akar jutni 
partnerein túl: számos webinar kerül majd megszervezésre, a projekt keretein belül rendszeres hírlevelet küldenek 
szét, és a szociális média is terjeszti majd a legfrissebb híreket. A Wikipedia naprakész információval szolgál majd 
a Barnahus modellről.  

Központban a gyermek:  
A Barnahus minőségi előírások alkalmazása Európában 



 A PROMISE jövőképe   
A PROMISE projekt álma egy olyan Európa, ahol érvényesülnek a gyermekek jogai az erőszaktól való 
védelemhez, a gondoskodáshoz és ahhoz, hogy meghallgassák őket. Ennek elérése érdekében az erőszak 
gyermek áldozatait és szemtanúit Európában gyermekbarát intézkedésekkel védik, és gyors hozzáférést 
biztosítanak az igazságszolgáltatáshoz és az ellátáshoz a következő alapelvek mentén:  

1. A gyermek részvételi jogának tiszteletben tartása. Ehhez biztosítani kell, hogy meghallgassák, valamint hogy 
megfelelő információkhoz és támogatáshoz jusson, hogy ezen jogával élni tudjon;  

2. Multidiszciplináris és szervezetek közti együttműködés a nyomozások, az eljárások, a diagnosztikai és a 
szükségletfelmérési folyamatok, valamint a szolgáltatások nyújtása során. A cél a retraumatizáció elkerülése 
és olyan eredmények biztosítása, melyek a gyermek legfőbb érdekét szolgálják; 

3. Átfogó szolgáltatások és elérhető szolgáltatók, melyek tekintettel vannak a gyermek és az őt oltalmazó 
családtagok vagy gondviselők egyéni és komplex igényeire; 

4. Magas szakmai követelmények, képzés és megfelelő források biztosítása az erőszak gyermek áldozataival és 
szemtanúival foglalkozó munkatársak számára.  

A Barnahus modell egy multidiszciplináris, több szervezetet átfogó intervenciót jelent, mely gyermekbarát 
környezetben történik, és a következő kritériumoknak tesz eleget: 

1. Az igazságügyi meghallgatás egy kutatási eredményekkel alátámasztott protokoll alapján zajlik; 
2. A gyermek állításai érvényesek és bizonyító erővel bírnak: ezt a szabályszerű eljárás betartásával érik el, 

elkerülve annak szükségességét, hogy vádemelés esetén a gyermeknek meg kelljen ismételnie állításait a 
bírósági eljárás során; 

3. Orvosi vizsgálatra is sor kerül az igazságügyi nyomozás céljából, valamint azért, hogy biztosítsák a gyermek 
fizikai épségét és elősegítsék felépülését; 

4. Pszichológiai támogatás is elérhető, akár a gyermek akár az őt oltalmazó családtag vagy gondviselő traumáját 
középpontba helyező rövid- és hosszútávú terápiás szolgáltatások;  

5. A gyermekáldozat és a családban élő testvérek védelmi szükségleteinek felmérése és utánkövetése is 
megtörténik.  

A PROMISE 2 támogatja az országos és a helyi, állami és civil szervezetek közreműködését a Barnahus és egyéb 
gyermekbarát intézmények létrehozásában. Támogatja az előrelépéseket minden egyes országban azzal, hogy 
nyilvánossá teszi az európai megközelítést tükröző jó tapasztalatokat és magas szintű szakmai követelményeket, 
mint példáu: 

1. Megelőzni illetve felderíteni a gyermekekkel szembeni erőszakot és megfelelő választ adni rá a bírósági 
eljárások előtt, alatt, és után – mindezt multidiszciplináris és szervezetek közti együttműködéssel a szociális, 
az egészségügyi és a büntetőjogi területen dolgozó szakemberek és szervezetek között; 

2. Jó gyakorlatok azonosítása a a) szervezetek közti egyeztetés, közös munka és kölcsönös egymáshoz 
igazodások során, b) az egymásra hatással lévő szervezetek közti együttműködés során, valamint c) a közös 
munka során, amit a szervezetek által a kollektív eljárások szellemében közösen nyújtott szolgáltatások 
jelentenek; 

3. Országos figyelemfelkeltő kampány a gyermekek erőszakmentes gyermekkorhoz való jogáról. 

Hogy ez a jövőkép megvalósulhasson, a PROMISE  segíti és támogatja a Barnahus vagy ahhoz hasonló modellek 
létrehozását Európa minden országában, emellett pedig szorgalmazza a multidiszciplináris és szervezetek közti 
együttműködést globális szinten, hogy az erőszak áldozataivá vált, vagy azt szemtanúként átélő gyerekek 
megtapasztalhassák a gyermekbarát, profi és hatékony eljárás előnyeit egy biztonságos környezetben. A PROMISE 
jövőképének webinarokon, kommunikációs csatornákon és utánkövetéssel való terjesztéséhez hozzájárulók 
általánosságban, különösen pedig  az európai szakemberek támogatásaban részesülnek.  

A PROMISE 2 munkájának alapját az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, az EU bűncselekmény áldozatainak jogaira vonatkozó 
irányelve, az EU gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásra vonatkozó irányelve, az EU emberkereskedelem elleni 
irányelve, valamint az Európai Tanács Lanzarote Egyezménye adja. Ezeken felül támaszkodik még az EU és az Európa Tanács 
releváns ajánlásaira és irányelveire az integrált gyermekvédelmi rendszerekre, a gyermekbarát igazságszolgáltatásra és a 
gyermekbarát szociális ellátó rendszerekre   



Célok, ambíciók és kihívások 
A PROMISE 2 támogatja a nemzeti szereplőket, hogy a gyermekbarát, multidiszciplináris és szervezetek közti 
együttműködés érdekében a Barnahus minőségi előírásokat és más, nemzetközi vagy regionális irányadó 
anyagokat alkalmazzanak.  

Folyamatosan merülnek fel kérdések és kihívások a Barnahus létrehozásával és működtetésével 
kapcsolatban. A PROMISE 2 lehetőséget nyújt, hogy egyes kérdéseket kerekasztal beszélgetéseken és 
workshopokon lehessen tisztázni országos szinten. Ezen felül a Barnahus szakértők, projekt partnerek és az 
érdeklődő kormányzati tisztviselők és gyakorlati szakemberek számára végig nyitva áll a lehetőség, hogy  
megosszák észrevételeiket és javaslataikat az erősségek és a kihívások felismerésével kapcsolatban a 
jelenleg működő rendszerekben: 

> Ma Európában az erőszak áldozataivá vált gyerekeknek gyakran olyan rendszerekkel kell szembesülniük, 
melyek fokozzák traumatizációjukat. Hosszú ideig kell várniuk, hogy segítséget kapjanak a gyermekvédelmi 
rendszertől, vagy hogy ügyüket tárgyalásra tűzze a bíróság. Előfordulhat, hogy több szakember is kihallgatja 
őket, és félelmet keltően bánnak velük.  

> A Barnahus integrált és összehangolt megközelítésének köszönhetően a gyermeknek jobb tapasztalatokban 
lehet része egy rövidebb, gyermekbarátabb úton a szolgáltatások és az eljárások rendszerében.  

> A Barnahus minden szükséges szolgáltatást egy fedél alatt biztosít a gyermek áldozatok számára, köztük az 
igazságügyi meghallgatást, az orvosi vizsgálatot és a pszichoszociális kezelést. Információkat nyújt, és 
irányítja a gyermeket és gondviselőit. A szociális ellátások során hosszútávú utánkövetést biztosít.  

> A különböző szervezetek és diszciplinák összekapcsolásával a Barnahus a legjobb intervenciós stratégiákat 
tudja kialakítani, és pénzt takarít meg a források hatékony kihasználása által, beleértve a dolgozók idejét.  

> A Barnahus szerepét helyi és országos szinten stratégiák, akciótervek, jogszabályok illetve előírások 
határozzák meg. Ezen keretrendszerek részét kell, hogy képezze az ENSZ gyermekjogi Egyezményének 
előírása, mely szerint minden 18 év alatti gyermeknek joga van az erőszak minden formájával szembeni 
védelemhez, beleértve a szexuális erőszak elleni védelmet.  

> Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény zsinórmértéke a gyermek legfőbb érdeke. Azokban az esetekben, ahol a 
bűnügyi eljárások előtérbe kerülnek a gyermek legfőbb érdekével szemben, a Barnahus fontos szerepet 
játszik a bűnügyi igazságszolgáltatás által támasztott követelmények és a gyermek gondoskodáshoz és 
védelemhez való jogai,  szükségletei közti egyensúly megteremtésében.  

> A jó gyakorlatok azt mutatják, hogy ha egy Barnahuson kívüli szervezet, mint például a rendőrség felelős az 
igazságügyi meghallgatásért, akkor a leghatékonyabb, ha a rendőrtisztek valamely egysége teljesen 
integráltan működik a Barnahus struktúráján és vezetési gyakorlatán belül.  

> A Barnahushoz való irányítás során egyértelmű eljárásokra van szükség, hogy elkerülhető legyen a gyermek 
késői felvétele által okozott retraumatizáció. Az eljárások része a szoros együttműködés a gyermekkel, a 
szülőkkel és a gyámságra jogosult személyekkel, hogy ezáltal komoly hangsúlyt lehessen fektetni a gyermek 
egyéni szükségleteire.  

> A nemzeti kontextus és helyzet határozza meg, hogy bizonyos csoportokat – például az emberkereskedelem 
gyermek áldozatait – a rendőrség különösen erre kiképzett egységei hallgassanak ki és végezzék az 
utánkövetést, vagy más szolgáltatók a Barnahuson kívül. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a speciális 
egységek bizonyos helyzetekben eredményesen támaszkodhatnak a Barnahus szakértelmére.  

> A Barnahus hiteles és kompetens szereplő ahhoz, hogy a közvélemény előtt is felhívja a figyelmet 
multidiszciplináris és több szervezetet is átfogó szolgáltatásaira, valamint hogy tapasztalatcserét folytasson 
más releváns szektorokkal. Javasolt, hogy rendszeresen történjenek felülvizsgálatok, valamint rendelkezésre 
álljanak statisztikák, melyek a jó gyakorlatok és a kihívások azonosításához valamint a gyermeknek a 
szociális ellátószervek által végzett utánkövetésével kapcsolatban szükségesek.  

> Egyes Barnahusokban gyermekkorú elkövetőket is befogadnak anélkül, hogy ezzel sérülne a 
gyermekáldozatok elkülönített és biztonságos környezet iránti igénye. Amennyiben a Barnahus ugyanazon a 
helyen nyújt különböző szolgáltatásokat, két külön költségvetést kell vezetni a két csoport számára, hogy a 
szolgáltatások közti verseny elkerülhető legyen.  

> A Barnahus folyamatos jó gyakorlatát belső ellenőrzési eljárásokkal, monitorozással és értékelésekkel kell 
fentartani. A magas minőségi előírásokat biztosító akkreditációs rendszer egy lehetséges opció a jövőben.  



 
 

A projektet az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság programja finanszírozza  (Rights, Equality and 
Citizenship Programme, 2014-2020). Jelen dokumentum tartalmáért a projektben résztvevő partnerek felelősek. 
 

A PROMISE 2 projekt irányítását a Balti-tengeri Tanács titkárságának 
veszélyeztetett gyermekekért felelős egysége végzi, a Child Circle 
szervezettel szoros együttműködésben. 
 

A projekt partnerei  

> A Balti-tengeri Tanács Titkársága, 
koordinátori szerep  

> Social Activities and Practice Institute 
(Társadalmi Tevékenységek és 
Gyakorlatok Intézete), Bulgária 

> "Hope for Children" CRC Policy Center 
("Remény a gyermekekért" Gyermekjogi 
Szakpolitikai Központ), Ciprus 

> Social Insurance Board 
(Társadalombiztosítási Tanács), 
Észtország  

> National Institute for Health and Welfare 
(Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet), 
Finnország 

> World Childhood Foundation (Nemzetközi 
Gyermekkor Alapítvány), Németország 

> Child Circle, Belgium 
> Szociális Szolgáltatók Közhasznú 

Egyesülete, Magyarország nyugati régió 
> Terre des Hommes, Magyarország 
> TUSLA, Írország 
> Centre Dardedze (Dardedze Központ), 

Lettország 
> Empowering Children Foundation (A 

Gyermekek Támogatásáért Alapítvány), 
Lengyelország 

> Save the Children, Románia 
 

Szakértők 

> Barnahus Rejkjavik, Izland 
> Barnahus Linköping és Stockholm, 

Svédország 
> Országos Rendőrfőkapitányság és két 

Barnahus, Norvégia   
> Børnehus Sjælland, Dánia  
> MDCK, Hollandia 

> Zágrábi Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Központ, Horvátország 

> The Havens, Sexual Assault Referral 
Centre Kings College Hospital NHS 
Foundation Trust (Szexuális visszaélzések 
jelzésére felállított központ, Kings College 
Kórház, NHS Alapítvány), Anglia

 
A PROMISE 2 projektben résztvevő szervezetek célja, hogy gyermekbarát, multidiszciplináris és 
emberi jogokon alapuló szolgáltatásokat vezessenek be és működtessenek az erőszak gyermek 
áldozatai és szemtanúi számára. A helyi hatóságok formális támogatásával a PROMISE 2 projekt 
lehetőségeket nyújt a partner országok számára, hogy céljaikat megvalósítsák, és másokkal is 
kapcsolatba lépjenek a folyamat során.  

További információk elérhetők a következő weboldalon 

www.childrenatrisk.eu/promise  

 
 
 
 
 

http://www.childrenatrisk.eu/promise

