
2019 ÉVES BESZÁMOLÓ 

ILYEN VOLT AZ ÉVÜNK - NÉZZETEK BELE!

KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY 



2019 SZÁMOKBAN 

45649

Hívások
száma: 

1392 

Erőszak témájának
megjelenése a

vonalban:

1230 

Szuicid gondolatok
a vonalban: 

Segítőink
száma 

171

alkalommal
konzultáltunk

szakemberekkel  

4626 

Online
megkeresések

száma:

84 fő



A számok mögött
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KONZULTÁCIÓS

HÍVÁSAINK

Konzultációs hívasaink felét (közel

14.000 megkeresést) a

párkapcsolatokról és szexualitásról,

valamint a testi-lelki egészségről szóló

beszélgetések teszik ki. Meghatározó

téma továbbá a család, az iskola, a

bántalmazás és a függőségek. 

TESTI-LELKI EGÉSZSÉG 

6847 megkeresés érkezett hozzánk

ebben a témakörben, melyből több

mint 1000 hívásban fogalmazódtak

meg öngyilkossági gondolatok. 970

gyerek a magányát osztotta meg

önkéntes ügyelőinkkel, míg 579

esetben egy konkrét kezelt vagy

kezeletlen pszichiátriai betegség volt a

fókuszban. 

CSALÁD

A 4641 megkeresésből több mint 1100-

ban számoltak be nekünk a gyerekek

családon belüli konfliktusokról és 371

hívásban kifejezetten családon belüli

erőszakról. A gyerekek fontos témája a

háziállatuk hogyléte, ami szerencsére

sokszor mosolyt is csal az ügyelőink

arcára. 



A számok mögött

Beszélgetés iskoláról
41.4%

Kortárs konfliktusok
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ISKOLA, KORTÁRSAK 

Naponta 6-7 beszélgetésben jelenik meg

az iskola, a kortárs kapcsolatok. 782

alkalommal beszélgettünk a kortársak

között előforduló konfliktusokról és

bullyingról a gyerekekkel. Csaknem az év

mindennapján volt olyan

beszélgetésünk, melyben a jegyek,

teljesítmény miatti szorongás volt a

fókuszban. 

PÁRKAPCSOLAT 

5182 megkeresés szólt idén a

párkapcsolatokról. Az ismerkedés, az

első szerelem természetes dilemmáin

túl, megjelentek a párkapcsolati

konfliktusok (835), az erőszak (80) és a

tiltott-titkolt kapcsolatok (190)

nehézségei is a vonalban. 

SZEXUALITÁS 

1630 megkeresését fogadtunk a

szexualitás témájában 2019-ben, ebből

339 esetben kifejezetten a fiatal

szexuális identitása volt a fókuszban,

221 alkalommal pedig egy kiskorú

terhessége miatt kértek tőlünk

tanácsot/segítséget. 



Bántalmazásról szóló megkeresések 

Fizikai bántalmazás
30.5%

Érzelmi bántalmazás
22.3%

Bullying
21.8%

Szexuális bántalmazás
18.5%

Elhanyagolás
6.9%

BÁNTALMAZÁS 

2019-ben 1392 megkeresés fókuszában állt

valamilyen bántalmazás. Az érzelmi (310), fizikai (428)

és szexuális bántalmazás (258) esetei is jelen voltak a

gyerekekkel és gyerekekért aggódó felnőttekkel való

beszélgetésekben. Magyarországon zéró tolerancia

van a gyermekbántalmazások minden formájával

szemben, így ezeknek a beszélgetéseknek a

fókuszában mindig a segítségkérés útjainak

feltérképezése, vagy épp a konkrét segítségünk

felajánlása volt a fókuszban. A Kék Vonal

amennyiben a hívó az anonimitásáról lemond,

gyermekvédelmi jelzést tesz az illetékes

gyermekjóléti szolgálatok felé, illetve szükség szerint

a rendőrséget is bevonja. Bizonyos esetekben az

iskola, pedagógiai szakszolgálat vagy épp egy

gyermekpszichiátriai osztály az, amellyel felvesszük a

kapcsolatot, ha a gyermek legjobb érdeke azt

kívánja. 2019-ben 61 különböző esetben szerveztünk

konkrét segítséget a megkeresőinknek.  



Iskolai prevenciós

programunk 

.



SZAKMAI PROJEKTJEINK

DESHAME PROJEKT 

Kortársak közötti online szexuális

zaklatás - értsük meg, előzzük meg,

reagáljunk rá!

A Kék Vonal a gyerekekkel dolgozó

szakemberek részére egy sokszínű

oktatási csomagot dolgozott ki, melyet

egy konferencia keretében és

képzések útján adtak át az

érdeklődőknek. Az oktatási csomag

ingyenesen letölthető honlapunkról. 

SERDÜLŐK A NETEN

A Flamand Kormány magyarországi

Képviseletének támogatásával

megvalósuló projekt, melynek

keretében a Serdülők Internetes

Közösségeiről és Kapcsolatairól

hoztunk létre egy módszertani

anyagot, óravázlatokat, tanári

kézikönyvet,  kisfilmeket és  online

oktatási modult. 

KVITT 

A Kék Vonal Ifjúsági Tanácsadó

Testületének tagai 2019-ben egyre

több szakmai eseményen vettek részt,

képviselve a gyerekek szempontjait és

érdekeit. Oktatási anyagaink

véleményezése mellett, önkénteseink

képzésébe és kiválasztásába is

bekapcsolódtak a fiatalok. 



Serdülők az

interneten 

TANÁRI KÉZIKÖNYV, ÓRAVÁZLATOK 5 TÉMÁBAN,

PLAKÁTOK, ONLINE TANANYAG, KISFILMEK 

Ingyenesen letölthető innen: https://www.kek-

vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/projektek

résztvevő képzéseinken 

résztvevő a konferenciánkon 

2020-ban képzések 5 vidéki helyszínen 

3737-en tekintették meg honlapunkon elkészült

anyagainkat 

Több, mint 12.000-en nézték meg a projektben

készített kisfilmjeinket 

36 
51



deSHAME projekt

TANÁRI KÉZIKÖNYV, ÓRAVÁZLATOK, ISKOLAI

ÚTMUTATÓ, A PROBLÉMÁS VISELKEDÉSŰ

FIATALOK MEGÉRTÉSE, ONLINE TRÉNING  

Ingyenes letölthető innen: https://www.kek-

vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/projektek/490-deshame

RÉSZTVEVŐ KÉPZÉSEINKEN 

RÉSZTVEVŐ A KONFERENCIÁNKON 

2020: A 9-12 ÉVES KOROSZTÁLYT CÉLOZZUK  

52
59

18472-en tekintették meg honlapunkon

elkészült anyagainkat 

Közel 1000-en nézték meg a projektben

készített kisfilmjeinket 



2019-ben két projektben dolgoztunk együtt
tanácsadó fiataljainkkal. Részt vettek tavaszi és

őszi konferenciánkon, ahol tapasztalati
szakértőként osztották meg gondolataikat a

résztvevőkkel. A 15 fős csoport képviselői részt
vettek a Deshame nemzetközi projekt
találkozóján Brüsszelben. Az év egyik

leglátványosabb eredménye az új bemutatkozó
kisfilmünk, a fiatalok nemzetközi kiallása az
online szexuális zaklatás ellen és az általuk

fordított plakátok digitális és nyomdai változata
volt. A munkát 2020-ban is folytatjuk.

KVITT 

Kék Vonal Ifjúsági Tanácsadó Testület 



Önkéntesképzés gyerekrészvétellel

"Tudomásom szerint egyedülálló a Kék Vonal abban, hogy a célkorosztály

képviselőinek bevonásával fejleszti a segítői munkát, a képzés minőségét, az

iskolalátogatási programot, hangsúlyozva azt is, hogy mennyire értékes a

gyermek véleménye. Hiszen nekünk, felnőtteknek is fontos feladata, hogy

megtanuljuk jól meghallgatni és jól megérteni a fiatalokat."

ÖNKÉNTESEINK ÉS A FIATALOK VÉLEMÉNYE 

"A képzés során az akvárium dráma segítségével több esetben is KVITT-es

fiatalokkal gyakoroltuk az ügyelői szerepet. Nagy segítség volt , hogy az

adott korban lévő fiatal gondolataiból és érzéseiből táplálkozott a

beszélgetés. Ez élővé és hitelessé tette a gyakorlatot"

EMAIL ADDRESS

Felnőtt: "A gyerekekkel úgy beszélek, hogy lemegyek az Ő szintjükre."

KVITT: "Nekem az a jó, ha engem hoznak fel a felnőttek szintjére."

Felnőtt: "Azonosulok a gyermekkel, használom a szlenget, a hívó stílusát."

KVITT: "Azért hívom a felnőttet, mert más, mint a kortársam, nem szükséges

hasonulni és azonosulni."



VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

CYBERBIZTONSÁG A SZŰRŐSZOFTVEREKEN TÚL 

CYBERDAY PROGRAM 

A vállalat felkérésére Budapesten és Szegeden is

tartottunk képzéseket a dolgozóknak a gyerekek

internetes kapcsolatairól és konfliktusairól.

A vállalat családi napján is lehetőségünk nyílt

játszani és beszélgetni szülőkkel és gyerekekkel

egyaránt az internetben rejlő lehetőségekről és

kockázatokról.

Harmadik éve dolgoznak együtt

iskolalátogató trénereink a KPMG dolgozóival.

Az iskolákban tartott foglalkozások során a

KPMG-sek a technikai tudást, míg a Kék Vonal

trénerei a cyberbullying témáját járják körül a

gyerekekkel. 2019-ben 163 gyereket értünk el

programunkkal. 



KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSOTOKAT!

A 2019-es SPAR Maratonon a 18
Futókövetünk
által gyűjtött összeg.
 

1 705.020 FT

500.000 FT

Harmadik éve d 

1 705 020 

Adj figyelmet! karácsonyi
kampányunk során gyűjtött összeg.
 

70.000 FT

Az Erste Bank Stratégiai
Kockázatkezelés osztályának
karácsonyi gyűjtése.
 

145-en ajánlottátok fel nekünk
adótok 1%-át.
 

971.506 FT

1 000.000 FT

A Magnet Bank Kap Programján
felajánlott adományok összege. 
 



2020-ban folytatjuk 

ISKOLAI

PREVENCIÓ

Önkéntes

iskolalátogató

trénereink 2020-ban is

ellátogatnak általános

és középiskolákba,

hogy az

internetbiztonság

különböző témáiról és

a párkapcsolatokról

beszélgessenek a

gyerekekkel. 

SEGÉLYVONAL

Továbbra is fogadjuk a

bajban lévő,

magányos,

beszélgetésre vágyó

gyerekek hívásait a

nap 24 órájában és

várjuk leveleiket is

online felületünkön. 

KÉPZÉSEK

VIDÉKÉN 

Célunk legalább 5

vidéki városba eljutni

a Serdülők az

interneten oktatási

csomagunkkal.

DESHAME II

2020-ban is

folytatjuk az online

szexuális zaklatás

ellen folytatott

harcot. Idén a 9-12

éves korosztályt és

szüleiket célozzuk

meg oktatási és

információs

anyagokkal. 

KVITT 

Újabb tagokat

toborzunk Ifjúsági

Tanácsadó

Testületünkbe, akik még

hangsúlyosabb szerepet

kapnak önkéntes

képzéseinkben és

szakmai

projektjeinkben. 



Kis

csapatunk

egy része :) 

Éves jelentés | 2019

C

Köszönjük az önkénteseink
önzetlen munkáját!

Nélkületek nem menne. 


