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A projekt
bemutatása
A résztvevők
gondolatai

Az emberi méltóság sérthetetlensége ma semmilyen fórumon
nem képezi vita tárgyát. Arról azonban, hogy mit takar maga az
emberi méltóság és mit annak sérthetetlensége, különböző
vélemények ütköznek különböző fórumokon.

Szükségszerű tehát, hogy mi, keresztények is

Gyermekvédelmi
szakmai
szolgáltatás

elgondolkodjunk arról, hogy mit jelent számunkra

Nyilvánosság és
gyermekvédelem
műhely

Különösen lényeges ez a gondolkodás azokban a hétköznapi, akár
intézményi helyzetekben, ahol a természetes módon megjelenő
hierarchiának köszönhetően érzékeny szem, fül és lélek szükséges
ahhoz, hogy megóvjuk egymás emberi méltóságát.

Isten képére teremtett felebarátunk
emberi méltóságának tisztelete.

Ez a nagyon fontos gondolkodási folyamat indult
meg 2020 év elején a Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája hívására, a Renovabis anyagi
támogatása mellett. Az Emberi Méltóság Projekt
keretében

egy csapat hozzáértő szakember
gyerekvédelmi, képzési, pszichológiai, jogi,
szerzetesi munkacsoportokba tömörülve
veselkedtek neki, hogy alkossanak
egy 5 éves stratégiai tervet
arra, miként képzelik el, az akár hierarchiára
épülő, akár a mellérendeltség jegyében szerveződő szerzetesek által fenntartott, működtetett
vagy éppen kizárólag szerzetesekből álló közösségek jövőjét. A közös gondolkodást és a
szakértői munkacsoportok munkáját a stratégia
végleges megalkotásáért felelős stratégai tervezési munkacsoport hangolja össze.

A projekt különös figyelmet szentel azoknak a kiszolgáltatott csoportoknak, akik nem képesek
arra, hogy önállóan megóvják saját emberi méltóságukat. Így kerültek a projekt, illetve a stratégia fókuszpontjába a gyerekek. Gyerekekről
gondolkodni azonban elszigetelten, lehatároltan
nem lehet, a gyerekek mindig egy nevelő, tanító
család és egy iskolai közösség részei, vagy éppen
nem részei. A gyermekek emberi méltóságának
védelméhez szükségszerűen ki kell szélesíteni a
kört és vizsgálni kell a gyerekekkel dolgozó felnőttek, illetve a kiszolgáltatott felnőttek emberi
jogait, emberi méltóságát. Fontos hangsúlyt fektetni a felnőtt-felnőtt kapcsolatokra is,

hiszen csak egészséges, önmaguk és mások
emberi méltóságát tisztelő, emberi
méltóságukért fellépni tudó felnőttek
képesek arra, hogy jogtudatos, érzékeny
gyerekeket neveljenek, akik tisztában vannak
saját és mások emberi méltóságával.

A projekt ezt a megközelítést vallja, és ezt a
munkát vállalta magára.
A projekt helyzetfelméréssel indult, amely során
az egyes szakterületek mögé felsorakozó munkacsoportok, egy a szerzetesi fenntartású iskoláknak kiküldött személyes, illetve intézményi
kérdőívre adott válaszokból rajzolták fel azt a
helyzetképet, ahol meglátásuk szerint, az emberi
méltóság ügye áll. A helyzetképre adott válaszul
születtek meg a szakterületek idealizált jövőképei, amelyeket az elmúlt hónapok munkája
stratégiai célokká árnyalt. A folyamat során az
egyes munkacsoportok összegyűjtötték azoknak
az érintetteknek a körét, akiknek a stratégia
megvalósítása során minden bizonnyal szerepük
lesz, és rangsorolták a betöltött szerepük súlya,
illetve a támogatásuk mértéke alapján. A munkacsoportok szakterületükre vonatkoztatva, illetve a
projekt egészére vetítve is meghatároztak
alapértékeket, amelynek szellemében a stratégiát megvalósítani szeretnék. Az egyes munkacsoportokban
szakterületi
stratégai
célok
születtek, amelyek közül a stratégiai tervezési
munkacsoport kiválogatta azt a kilenc stratégiai
célt, amelyhez cselekvési terv készül. A cselekvési
terv adja meg a stratéga gyakorlati megvalósításának keretét azzal, hogy konkretizálja a
cselekvési lépéseket és azok időbeli megvalósíthatóságát.
Kiemelkedően fontos eredménye a közös
gondolkodásnak az egyes szakértői munkacsoportok egyetértő hangja abban, hogy az egyes
stratégai célok leghatékonyabban úgy valósíthatók meg, ha az emberi méltóság ügye értékalapú
intézményi hátteret kap, azaz létrejön egy olyan
szervezet, amelynek ernyője alatt az egyes feladatok (stratégai célok) egymást kiegészítő, felerősítő
jelleggel kapnak helyet.

A gondolkodás folyamata során egyértelművé
vált, hogy minden önálló stratégiai cél
szervesen összefügg egymással, így a
legnagyobb eredmények akkor érhetők el,
ha az öt éves stratégia során sem válnak el,
hanem az intézményi háttér által biztosított
előnyöket kihasználva fejlődnek tovább (az elkészült 5 éves terv iránymutató keretei mentén).
Jelenleg szakértői szinten folyik a gondolkodás
arról, hogy milyen módon, milyen szakmai,
humán, illetve anyagi erőforrások kellenek ahhoz,
hogy egy ilyen emberi méltóságot támogató
szervezet létrejöjjön.

Az Emberi méltóság munkacsoportja résztvevőinek gondolatai
„Számomra nagyon fontos a részvételem a
gyermekvédelmi projektben, mert csak együtt
(szerzetesrendek) tudjuk igazán biztonságossá
tenni a mi intézményeinket. Sokat tanulhatok a
többi csoporttagtól és a tapasztalatom is megoszthatom.” Pau Tristany marista testvér
„Az Emberi méltóság védelme, nem csak a ránkbízottakról szól, hanem arról is, aki ránk bízza
Őket, nagy megtiszteltetés és öröm segíteni egyházunk működését, annak tanításához hangolni." Szabó Ágoston (pszichológus)
Továbbiak: https://szerzetesek.hu/hirtegla/emberi-meltosag-es-gyermekvedelem-projekt

Gyermekvédelmi szakmai szolgáltatás az
MSZKI irodában
Az Emberi méltóság projekt részeként a
stratégiai tervezés mellett dolgozunk egy
gyermekvédelmi szakmai szolgáltatás elindításán. Ennek egyik első eredménye a
gyermekvedelem.szerzetesek.hu oldal, amely
a bejelentő felületnek ad otthont. Az a célunk,
hogy ezen az oldalon folyamatosan bővülő
szakmai tartalmakat találjon bárki, akit a
gyermekvédelmi téma, és annak egyházi vonatkozása érdekel.

Emellett együttműködést kezdeményezünk rendekkel, és szeretnénk segíteni a gyermekvédelmi tevékenységekben való továbblépést.
Ilyen módon dolgozunk a marista testvérekkel, a
Boldogasszony Iskolanővérekkel és a ferences
renddel. Örömteli és tanulságos közös munkák
ezek, alkalmasak a tapasztalatgyűjtésre, és
hisszük, hogy tudunk hasznos segítséget
felkínálni.

Szeretnénk további rendeknek is felkínálni az együttműködés lehetőségét, hogy közösen keressük
meg azokat a területeket, ahol saját gyermekvédelmi rendszerük fejlesztésében segíteni tudunk.

Várjuk erre az együttműködésre nyitott rendek jelentkezését a
gyermekvedelem@szerzetesek.hu címre.

Nyilvánosság és gyermekvédelem műhely
Rudan Mária (gyermekvédelmi tanácsadó)
"Olyan médiára van szükségünk, amely segít az embereknek, különösen a fiataloknak, hogy megkülönböztessék
a jót a gonosztól, megalapozott ítéleteket alkossanak a tények világos és elfogulatlan bemutatása alapján, és
megértsék az igazságosság, a társadalmi együttműködés és tisztelet fontosságát közös otthonunk érdekében."
(Ferenc pápa üzenete a Katolikus Sajtószövetség tagjainak 2020.06.30.)

2020. szeptember 10-én műhelymunkát hirdettünk a szerzetesi iroda Média műhelyének tagjai
számára, hogy közösen gondolkodjunk a nyilvánosság és az emberi méltóság témájának találkozási pontjairól. Célunk az volt, hogy szakmai
körben fogalmazzuk meg tapasztalatainkat és
kérdéseinket a gyermekek és sérülékeny felnőttek

védelmének témájában.
Az egész napos műhelyen délelőtt Rudan Mária,
az iroda Emberi méltóság projektjének koordinátoraként rövid bevezető gondolatokat osztott
meg a gyermekek bántalmazásának problematikájával, és a katolikus egyház kiengesztelődésért
és megelőzésért tett lépéseivel kapcsolatban.

Majd Molnár-Bánffy Kata segítségével a téma
kommunikációjának kihívásaira tekintettek rá a
jelenlévők. Izgalmas és hasznos beszélgetés folyt
arról, mely szerzetesrendek milyen tapasztalattal
rendelkeznek a gyermekvédelmi ügyek kommunikációja kapcsán, és tapasztalataik hogyan
hasznosíthatóak szerzetesi körben. Őszintén
beszélgettünk a kihívásokról, amit a gyermekbántalmazási ügyek és a nyilvánosság kapcsolata
jelent azoknak, akik különböző szerzetesrendek
kommunikációjáért felelnek. Közös konklúzió
volt, hogy egy hosszú út elején járunk ezen a
területen, de a szerzetesrendek tapasztalatmegosztással tudják egymást segíteni a felkészülésben és a konkrét helyzetek tiszta és őszinte
kommunikációjában.
Konkrét igényként fogalmazódott meg egy olyan
kríziskommunikációs eljárásrend kidolgozása,
ami hasznos támpont lehet kihívást jelentő helyzetekben a nyilvánosság felé fordulásban.

Délután kerekasztal beszélgetésre hívtuk a
katolikus és világi sajtó munkatársait, és nagy
örömünkre Gégény István (SZEMlélek), Kuzmányi
István (Magyar Kurír), Stumpf András (Válasz
Online) és Urfi Péter (444) elfogadta a meghívásunkat. A Süveges Gergő moderálásával zajló
beszélgetésben mindkét fél – a szerzetesrendek
kommunikációs munkatársai és a sajtó képviselő
is – megosztották elvárásaikat egymás felé, és
megfogalmazták azokat a szakmai szempontokat, amelyek őket az egyházi bántalmazási ügyek
nyilvánosságra hozatalában vezetik. Ennek a
találkozónak és közös gondolkodásnak a megszervezésével segíteni akartuk, hogy közelebb
lépjünk egymáshoz, meghalljuk egymás szempontjait. A résztvevők visszajelzései alapján örömmel mondhatjuk, hogy a Párbeszéd Házában
megvalósult találkozás valóban a párbeszédet
tudta szolgálni – szerzetesi körben és azon túl is.

Rudan Mária
Rudan Mária vagyok, a szerzetesi iroda gyermekvédelmi
munkatársa. A jezsuita rendtartományban kezdtem el a
gyermekek védelmének témájával foglalkozni, tanultam a
Sapientia Szerzetesi Főiskolán és a Római Gergely Egyetem
gyermekvédelmi képzésén. 2019 ősze óta az Emberi méltóság
projekt koordinátoraként dolgozom a szerzetesi irodánál.
Három gyermek édesanyjaként fontos számomra, hogy
szerzetesek és civil szakemberek együttműködésében
tegyünk azért, hogy a gyermekek és sérülékeny helyzetű
felnőttek is minél inkább biztonságban legyenek közöttünk.

Családommal Leányfalun élünk, ahol nagyszerű közösség
tagjai vagyunk. Ráérő időmben szívesen gondozom a kertet,
és fél éve festő tanfolyamra járok Szentendrére.

Híreink

A hírlevél elérése

A "Hűség és megújulás" Megemlékezés a
szerzetesrendek szétszóratásának 70. és újraindulásának 30. évfordulójáról című konferencia
2020. október 17-én online formában lesz
megtartva. A részletekről a szerzetesek.hu
oldalon adunk majd tájékoztatást.

Hírleveleinket szeptembertől kezdve már csak
egy csatornán, az erre a célra létrehozott
levelezőlistán küldjük ki. Egyéni feliratkozásra
továbbra is ezen az űrlapon van lehetőség.
Kérjük a közösségek elöljáróit, hogy amennyiben
jónak látják, juttassák el levelünket elektronikus vagy nyomtatott formában rendtársaik
felé! Hálásan köszönjük!
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