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2020 sokaknak nem volt könnyű év. Talán nem túlzás azt mondani, hogy
világszerte az alkalmazkodás éve volt. A koronavírus járvány, és a járvány
okozta korlátozásokhoz és változásokhoz való alkalmazkodás éve, de sokaknak
a veszteségek, a félelem, a betegség, az egzisztenciális fenyegetettség és a
gyász éve is. Sok volt a változás, és sokszor kellett megélni, hogy nincs hatásunk
ezekre a változásokra. Mindez hatott hívóink, a gyerek, fiatalok, a családok és a
gyerekekkel kapcsolatos intézmények életére is, de magára a Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány szervezetére is.

2020-ban sok mindent kellett megkérdőjelezni, átalakítani, de maradtak biztos
pontok: a missziónk, az alapértékeink, a szolgáltatásaink folyamatos
működtetése. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány minden munkatársa és
önkéntese 1993 óta vallja, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni ha a bajban
vannak, segíteni kell őket, és a felnőtteket támogatni kell abban, hogy erre
képesek legyenek!

Hisszük, hogy minden felnőtt közös felelőssége a gyerekek biztonsága.
Alapértékeink a bizalom, a felelősség, az együttműködés, és természetesen a
gyerekközpontúság. A gyerekközpontúság számunkra nem csak a gyerek
érdekének és jogainak képviseletét jelenti, hanem azt is, hogy ismerjük és
elfogadjuk a gyerekek szükségleteit, az életkori sajátosságokat, és pozitívan
viszonyulunk ezekhez.

Rólunk
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Szolgáltatásaink működtetésében is törekszünk a szükségleteknek és a változó
igényeknek megfelelni. Az alacsony küszöb, azaz a széles körű, gyors, ingyenes
és anonim elérhetőség fenntartására felhasználjuk a technika lehetőségeit: a
telefont és az internetet. 

A 116 111 Lelkisegély – vonal, a 116 000 Segélyvonal a
Bántalmazott és Eltűnt Gyerekekért, továbbá chatszobánk és
online levelező rendszerünk biztosítja, hogy több csatornán is
megtalálhatóak legyünk, azok számára is, akiknek egy felnőtt
személyes megszólítása egyelőre nem megtehető lépés. 

A hozzánk forduló biztonságban érezheti magát, mert titkait megőrizzük, a
megoldáskeresésben partnernek tekintjük, segítjük lehetőségeinek végig-
gondolásában, és szükség szerint a biztonságos megoldás megtalálásában.
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Alapszolgálatásainkat évek óta jól kiegészíti iskolai prevenciós programunk. Ennek
fontos eleme, hogy önkénteseink egy erre felkészített csoportja személyesen is kimegy
iskolákba, és beszélget a gyerekekkel a Kék Vonalról - arról, hogy hogyan segíthet egy
beszélgetés, illetve más olyan témákról, ami az adott osztályban aktuális. Évek óta a
KPMG-vel együttműködésben, a cég önkénteseivel megyünk iskolákba internet-
biztonsággal kapcsolatos foglalkozást tartani. 2020-ban 7 iskolalátogatási alkalom
tudott megvalósulni, majd jött az átállás a digitális tanrendre.

2020. március 14-ét még sokan, sokáig fogjuk emlegetni.

Aznapra éppen az iskolai prevenciós foglalkozásainkat tartó önkéntesek
munkacsoportjának volt egész napos tréning. Az alkalmat megtartottuk, bár az előző esti
bejelentések fényében bizonytalanná vált, hogy mikor is lesz olyan offline program,
amiben a workshopon elhangzottak hasznosíthatók lesznek. A tréning után, szombat
késő délután rendkívüli megbeszélést tartottunk. Át kellett gondolnunk, hogy hogyan
tovább Kék Vonal, hogyan tovább ügyeletadás. 27 évig egyértelmű volt, hogy az
ügyeletadás a szervezet irodájából történik, és fel kellett készülni rá, hogy ez nem lesz
tartható.

A 2020-as év kihívásai és
sikerei
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2020-ban megtapasztaltuk, hogy hiába van már a kiskamaszoknak is
saját telefonja, ha az egész család otthon van, nehezebb telefonálniuk,
mint írniuk.

Így vált sokak számára alacsonyabb küszöbű, vonzóbb lehetőséggé a chat és a levelezés.
Ebben az évben így fő feladatunkká vált az online konzultációs kapacitás fejlesztése, és
az internetes felületeink vonzóbbá tétele. Ennek jegyében bővítettük az online
kommunikációs munkacsoportot, és 2020-ban megújult honlapunk is. 

Mobilkompatibilis, jó kereshető vázra új arculati elemek és sok friss tartalom került, nem
csak a tizenéveseknek, hanem szüleiknek és a szakembereknek is. A cikkek mellett
videók, letölthető plakátok, szakmai anyagok és Urbán Kata e-learning
tananyagfejlesztő és munkatársai felajánlásának köszönhetően két online játék is
gazdagítja oldalunkat.

A kihívások technikai részének megoldására egy segítségkérő posztot indítottunk útjára
a közösségi médiában, és már aznap estére megérkezett a válasz a Comnica Kft.
szakembereitől. A cégnek ez úton is köszönjük az azóta is tartó pro bono munkát és
támogatást!
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2020 áprilisától Jakab Luca, aki sok éven át önkéntesként segítette a hozzánk forduló
gyerekeket, kommunikációs munkatársként is erősíti a csapatot. Ennek is köszönhető,
hogy a közösségi médiában is aktívabbak lettünk. Egységes arculatú, a pozitív
üzeneteket hangsúlyozó, de a gyerekkor, fiatalkor, sokszor a családok nehézségeire is
reflektáló rövid posztjaink és hosszabb szakmai anyagink egyre népszerűbbek. Nagy
örömünk, hogy Facebook posztjainkat már több mint húszezren követik (12.000
oldalkedvelés, 11.000 oldalkövető), és a tizenévesek körében egyre népszerűbb az
Instagram oldalunk is.

A mögöttünk hagyott év különösen nehéz volt a gyerekeknek, fiataloknak és a
családoknak – így a velük dolgozó segítő szakembereknek is. Az elmaradt személyes
tréningek, workshopok helyett webináriumokat szerveztünk, e-learning anyagokat
készítettünk. Munkatársaink a gyermekvédelem területén dolgozóknak szupervíziós
folyamatokkal, és a szakemberek számára készített módszertani anyagokkal igyekeznek
támogatni a fiatalokkal foglalkozó teamket.

JANUÁR:

7.600 FB

KÖVETŐ

MÁJUS:

9.800 FB

KÖVETŐ

SZEPTEMBER:

10.600 FB

KÖVETŐ

DECEMBER:

11.600 FB

KÖVETŐ

Segítő beszélgetés, konzultáció telefonon - webinárium, 202 regisztrált, 2020 április

Segítő beszélgetés online (chat, email) - webinárium, 172 regisztrált, 2020 április

Krízisek és veszélyhelyzetek kezelése telefonon és online - webinárium, 260 regisztrált,

2020 április

Stressz és krízishelyzet hatása gyerekekre és fiatalokra - webinárium,  148 regisztrált, 2020

április

Kerekasztal-beszélgetés az internetes zaklatásról - élő Facebook videó az Unicef

szakértőivel és influenszerekkel, 8900 videó megtekintés, 2020 július

#Fontosvagy! Webinárium a fiatalkori öngyilkosság megelőzéséért - 693 regisztrált, 2020

szeptember

#Jogodvan! - Gyermekjogi webinárium - 804 regisztrát, 2020 november



Az önkénteseink személyes és szakmai támogatása is átgondolásra
szorult, belső előadásinkból, workshopjainkból is amit csak lehetett,
online valósítottunk meg.

2020-ban először indítottunk gyakornok programot segítő hívatásra készülő
egyetemistáknak és pályakezdő pszichológusoknak. A program rendkívül sikeresnek
bizonyult, közel 40 jelentkezőből tudtunk kiválasztani 3 fizetett gyakornokot, akik az egy
éves program után az ügyeletvezetői munkacsoportot tovább gazdagítják, illetve egy 7
fős önkéntes gyakornok csoport is elindult augusztusban, és a féléves program után
mindenki szívesen maradt a Kék Vonal önkéntese.

Alapítványunk munkáját negyedik éve támogatja a Kék Vonal Ifjúsági Tanácsadó
Testülete. A KVITT olyan középiskolásokból álló munkacsoport, akik véleményükkel és
visszajelzéseikkel formálják a Kék Vonal munkáját. A tagjainak lehetőségük van
testközelből megismerni egy gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezet munkáját,
és szolgáltatásaink alakításában, nemzetközi projektjeinkben is aktív szerepet
vállalhatnak. 2018-as alakulása óta a KVITT-es fiatalok kétheti rendszerességgel
találkoznak. Ezek egészen 2020 márciusáig offline, jó hangulatú, személyes találkozások
voltak. 2020-ban ki kellett alakítani a munkacsoport online működését is.
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Életkori kereteink tágasak, a gyermek- és ifjúkor minden korosztálya hívhat és hív is
minket kisiskolás kortól 24 éves korig, de fogadjuk gyerekek érdekében telefonáló
felnőttek hívásait, leveleit is.

Tematikailag is fontosnak tartjuk az alacsony küszöböt: a Kék Vonalban
nincs kis probléma – nagy probléma, nálunk minden kérdés, történet,
gond és bánat egyformán fontos.

A kamaszkor jellemző életérzései éppen úgy megjelennek a beszélgetéseinkben, mint az
akut veszély, a bántalmazás, az öngyilkossági késztetések. Minden hívás, minden levél
fontos. Felületet kínálunk a közös gondolkozásra, információkat a tovább lépéshez, és
konkrét segítséget is szervezünk, ha arra van szükség.

Megkeresőink a 2020-as évben
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Mikor lesz

vége??

Két hónapja

nem láttam a

barátomat...

Apukám

elvesztette a

munkáját.

Megint olyan

kommenteket

kaptam, hogy...

Valaki feltörte

az instagram

profilomat... 

Hogy mondjam

el neki?

A tesóm elkapta

a vírust. Újabb

karantén.

Egész nap

egyedül vagyok.

Állandóan

veszekedünk.

Megőrülök.
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Népszerűbbé vált az online konzultáció

2020-ban az előző évhez képest a telefon népszerűsége kicsit csökkent, az online
felületeink népszerűsége viszont növekedett. 41821 esetben kerestek minket telefonon
és 4835 online kommunikációs alkalomra került sor. 

A hívások közül jellemzően a csoportosan, sokszor a vonalat tesztelni vágyó tizenévesek
megkeresései fogyatkoztak meg. Ez a típusú kapcsolatfelvétel, a fókuszált téma nélküli,
de beszélgetésre vágyó gyerekek hívásai, 'kopogtatásai' különösen az iskolai szünetekre,
és a kortársakkal töltött délutánokra jellemző. Ennek a csökkenése párhuzamba
állítható azzal, hogy 2020-ban három hónapig minden gyerek számára, majd a második
hullámban a középiskolások számára az oktatás az online térbe helyeződött, és az
iskolán kívüli csoportos aktivitások, a barátokkal töltött szabadidő is visszaszorult a
járvány és a korlátozások miatt.

A 8 óra utáni kijárási korlátozás is érezhető: nehezebb intim beszélgetés
folytani egy zsúfolt lakásban, ha már mindenki otthon van – viszont a
halkabb, diszkrétebb chat sosem látott népszerűségnek örvend, főleg
mióta 2020 októberében elindult az új, mobilról is jól használható
interaktív weboldalunk.



Testi-lelki egészség

A korábbi évekhez hasonlóan a testi-lelki egészséggel kapcsolatos problémák miatt
kerestek minket a legtöbben.  A témakörön belül a félelmek - szorongások (1567
segítségkérés), és a lehangoltság (879 segítségkérés) volt a legjellemzőbb fókusz. 2020-
ban mind a két kérdéskörben valamivel többen kértek segítséget, mint az előző
években. Sajnos ebben semmi meglepő nincsen. Ezek pontosan azok a pszichés hatások,
amik részben konkrétan a pandémia okán, vagy a korlátozó intézkedések
következményeként a tizenéves korosztályban jellemzővé váltak. 

Feltűnően gyakran volt olyan megkeresésünk, ahol egy tizenéves kifejezetten
pszichológiai segítségre nyitottan, azért fordult hozzánk, hogy segítsünk személyes
segítséget találni, javasoljunk elérhető és ingyenes szakembert. Az eleve túlterhelt
gyermekpszichológiai, gyermekpszichiátriai ellátás 2020-ban még nehezebben
elérhetővé vált. Az égető szakember hiányon túl, nehéz ebben a helyzetben jó működési
protokollokat kidolgozni: például volt olyan középiskolás hívónk, aki panaszkodott,
hogy az iskolapszichológussal nem tud személyesen találkozni a digitális oktatás miatt,
más viszont azért neheztelt, mert a szakszolgálatban offline fogadnák, de ő inkább
online lehetőséget keresne, mert fél a vírustól.

1 0



Már februárban látszott, hogy érdemes új altémaként megjelölni a
koronavírust.

Az év során több mint 500 olyan konzultációnk volt, ahol kifejezetten a járvány, a
koronavírusos megbetegedés, vagy az attól való félelem volt a beszélgetés témája.
Ezekben a beszélgetésekben jellemző, hogy nem tisztán a vírus, a betegség jelenik meg
mint a frusztráció tárgya, hanem ezzel párhuzamosan a korlátozó intézkedések, és az a
sok bizonytalanság is, ami ezekkel együtt járt. Tavasszal központi téma volt a digitális
oktatás, és ennek kapcsán a szétfolyó napok, a motiváció hiánya, a barátoktól vagy a
párkapcsolattól való kényszerű távolság. Aztán jött az érettségiért aggódás, majd a
kérdés, hogy milyen is lesz az idei nyár. 

Az őszi, téli hónapokra az újra életbe lépett digitális oktatás talán még nehezebben volt
elviselhető a középiskolások számára, már csak attól is, hogy még nagyon messze a 2021-
es nyár, és teljes bizonytalanságban telnek az online töltött hetek annak tekintetében,
hogy milyen lesz a második félév. A járvány második hulláma kapcsán több családot is
érintett a konkrét személyekért, családtagért való komoly aggódás, a beteg
hozzátartozók a gyerekeket is megterhelték.

2020 nehéz év volt azoknak a fiataloknak, akik számára a stresszel való megküzdéshez, a
feszültségek levezetéséhez jó eszköz a csapatsport, az utazás, a társasági események.
Pont azok a lehetőségek, amik segíthetik a tizenévesek érzelmi fókuszú megküzdését a
fokozódó aggodalmakkal és veszteségekkel, lettek idén - érthető módon - erősen
korlátozva. A digitális tér kísértéseinek ellenállni pedig sokaknak nehéz tud lenni. Az
online játékokra, a céltalan böngészésbe, a felszínes kommunikációba nagyon bele lehet
feledkezni, de nem biztos, hogy valódi sikerélményt ad, kapcsolatokat teremt. Ráadásul a
magányos és instabil gyerekek a neten könnyen válhatnak rosszindulatú felnőttek
áldozatává is.
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Családi gondok

Könnyen érthető fordulat az előző évek trendjéhez képest, hogy 2020-ban a család
témája megelőzte a párkapcsolati, és egyéb kortárs kérdésköröket. Több, mint 5200
gyerek és fiatal kért segítséget a családjával kapcsolatban, ami 600 beszélgetéssel
több, mint 2019-ben. Érthető módon több lett a konfliktus, nagyobb lett a feszültség
szint a családi otthonokban, mint a korlátozások előtt. 2020 sokak számára a
bizonytalanság éve lett. Többen telefonáltak anyagi nehézségek miatt is, mint
korábban. Sok családot érintenek a megszűnt a munkahelyek, és a vendéglátás illetve a
szolgáltató szektor visszaesése hatott a diákmunka lehetőségekre is.

A családról szóló beszélgetések között szinte minden napra jutott
olyan segítségkérés is, ahol erőszak is megjelent. Szomorú tapasztalat,
hogy a tizenévesek mindennapjainak része a bántás, az elhanyagolás, a
megalázás, és a szexuális abúzus is. Szexuális bántalmazás miatt 156
esetben, fizikai bántalmazás, miatt 359 konzultációban kértek
segítséget.

Az erőszak nem csak felnőtt-felnőtt vagy felnőtt-gyerek viszonylatban jelenik meg. Bár
a 2020-as évben egyértelműen kevesebb időt töltöttek kortársaik között a tizenévesek,
sajnos így is sok szenvedést tudtak okozni egymásnak. Nagyjából 600 esetben kértek
segítséget a kortársaik közötti konfliktusok miatt, és közel 200 konzultáció szólt kortárs
bántalmazásról.
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Kiemelt programjaink 2020-ban

Szexuális bántalmazás megelőzése – az online térben is

Az Európai Bizottság 'Better Internet for Kids' programjának célja az internet, és az új
online technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való –
biztonságosabbá tétele, illetve a jogellenes tartalom elleni küzdelem hatékonyságának
a biztosítása. A program három tevékenységcsoportot ölel fel: oktatás és tudatosság
növelés, segélytelefon, káros tartalmak visszaszorítása. 2009 óta látjuk el a haza
konzorcium tagjaként a segélyvonal funkciót.

A világhálón szerzett rossz élményekkel, visszaélésekkel, az internetbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekkel sokszor keresnek minket a gyerekek és fiatalok, de azt is
fontosnak tartjuk, hogy az őket körülvevő felnőtteknek is tudjunk olyan oktatási
segédanyagokat készíteni, illetve a szülőknek olyan cikkeket, videókat közreadni,
amelyek segítenek, abban, hogy a gyerekekkel az internet árnyoldalairól
beszélgethessenek, és segítségükre tudjanak lenni, ha veszélybe kerülnek. A Better
Internet for Kids Programon túl az elmúlt években több olyan projektet valósítottunk
meg, illetve vettünk részt olyan nemzetközi pályázatokban, amik kifejezetten azt
szolgálták, hogy pedagógusoknak készüljön olyan óravázlat csomag és kézikönyv,
amely segít az iskola falain belülre, illetve akár az online oktatás kereti közé bevinni a
cyberbullying, a szexting, a grooming és egyéb netes veszélyek témakörét.
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A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány és az UNICEF Magyarország a
Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával 2020 júniusában
közös kampányt indított, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet az
online bántalmazás problémájára és rámutassunk, hogy a szakértő
segítség könnyen elérhető.

A 'Nem vagy egyedül' névre keresztelt kampány során a fiatalok körében népszerű
hírességek, influenszerek posztoltak a cyberbullying veszélyeiről és az elérhető
segítségről, illetve megosztották a hallgatósággal a saját tapasztalataikat is, hiszen az
online bántalmazás őket sem kíméli. A kampány megszólította a tizenéveseket, arra
bátorítva őket, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg tapasztalatikat, majd az anonim
módon beérkező felvetésekre a kampányban résztvevő sztárok közül néhányan, illetve a
résztvevő szervezetek szakértői, köztük Rimóczi Tamás, a Kék Vonal szakmai vezető
helyettese válaszoltak július 7-én egy online talkshowban. 

A Kék Vonal, az Unicef Magyarország, a Generali Alapítvány és az
influenszerek közös erősfeszítéseinek köszönhetően a  hivatalos
kampányvideót több, mint 600.000-en látták a Facebookon, és 1,6 millió
fiatalt ért el az Instagramon. 
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2020-ban, a korábbi hasonló név alatt futó projekt folytatásaként, a
DeShame II. keretében az online elkövetett szexuális bántalmazás egy
szeletére, a kortársak közötti online szexuális zaklatás, vagyis a
szexualizált cyberbullying jelenségére, pontosabban ennek
megelőzésére, és a beavatkozás lehetőségeire koncentráltunk.

Az online szexuális zaklatás olyan kéretlen szexuális magatartás, mely internetes
felületen történik. Az érintett bárki lehet, és számtalan formában megjelenhet. Ami
közös, hogy digitális tartalom (fotók, videók, bejegyzések, üzenetek, oldalak)
felhasználásával, különböző nyilvános vagy nem nyilvános online felületen történik, és
tematikájában megjelenik a szexualitás, a testiség, a nemiség. Az online zaklatás
megalázó, az áldozat számára fenyegető, pszichés negatív hatása pedig jellemzően
hosszan tartó, ezért nagyon fontos a megelőzése. Míg a DeShame I. célcsoportja a 13 év
feletti tizenévesek voltak, most a prevenció életkorát lejjebb vittük, és a szülők
edukálására is nagyobb hangsúlyt fektettünk. A 2020 novemberére megújult
honlapunkon számos cikkben szólunk hozzájuk is.
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Öngyilkossági krízisek kezelése

2020-ban a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány egy komplex projekttel készült
szeptember 10-ére, az Öngyilkosság Megelőzés Világnapjára. A Fontos vagy! projekt
célja, hogy segítsen a lelki problémákkal vagy depresszív gondolatokkal küzdő
fiataloknak abban, hogy idejében felismerjék ha segítségre van szükségük, és egyben
segít a környezetükben lévő kortársaknak és felelős felnőtteknek is jól segíteni. A fiatalok
és az érdeklődő felnőttek egy játékos e-learning felületen tanulhatnak a lelki/mentális
problémák figyelmeztető jeleiről, és arról is, hogy hogyan kérjenek segítséget, ha bajban
érzik magukat. 

Az e-learning anyagot kiegészítő módszertani útmutató, illetve a részletes óravázlatok
pedig azoknak a pedagógusoknak, gyerekekkel vagy fiatalokkal foglalkozó
szakembereknek nyújtanak eligazítást, akik hatékonyabban szeretnének kommunikálni a
stresszről, megküzdésről, lelki problémákról, és az öngyilkosság megelőzés témájáról a
fiatalokkal. A projekt innovációja, hogy egy interaktív online játék keretében adjuk át az
edukatív tartalmakat. A fejlesztésbe tett pro bono munkáért nagyon köszönjük ezúton is
Urbán Kata e-learning tananyagfejlesztő, és csapatának munkáját.
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Hogyan tovább? Tervek 2021-re

2021 sok kérdőjellel kezdődik. Tapasztaljuk, hogy a középiskolások egyre nehezebben
viselik a digitális oktatást, hogy egyre többeknek hiányoznak az offline közösségi
élmények, miközben a járvánnyal kapcsolatos adatok továbbra is aggasztóak. Úgy
véljük, hogy ebben a helyzetben még fontosabb, hogy az alacsony küszöbű, ingyenes
lehetőségek híre minél többekhez eljusson. 

Ennek jegyében a 2021-es év első hónapjaiban kifejezetten szeretnénk a pedagógusokat
megszólítani, és február 10-én egy olyan online formában is tökéletesen működő
óravázlatot átadni nekik egy webinárium keretében, amely segít a Kék Vonal
szolgáltatásait  bemutatni, és a segítségkérés fontosságáról beszélni.

Miközben 2021-ben is változatlanul várjuk a fiatalok megkereséseit,
látjuk azt is, hogy hol van szükség kapacitás bővítésre. Célunk, hogy
egyre több gyerekkel, és egyre kevesebb várakozási idővel tudjunk
chatszobánkban is konzultálni.
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Bár az elmúlt év nagy kihívások elé állította a tizenévesek közösségeit, barátságait és
kortárs kapcsolatait, tudjuk, hogy ebben a nehezített helyzetben is a legtöbb fiatal előbb
fordul társaihoz, ha bajban érzi magát, illetve hogy egy barát, egy osztálytárs, sok olyan
problémát vagy akár veszélyt láthat kortársa hétköznapjaiban, ami a felnőttek elől
rejtve marad. 

E gondolatok, és a korábbi kortárs segítés módszertanához köthető jó
tapasztalataink hívták életre azt az ötletet, hogy 2021-ben segítsünk
segíteni azoknak a tizenéveseknek, akik nyitott szemmel járnak társaik
között, és szeretnének a segítő kommunikáció eszközeivel és releváns
segítő információkkal fordulni a nehézségekkel küzdők felé. 

Ebbe a projektbe hangsúlyozottan is szeretnénk bevonni a Kék Vonal Ifjúsági Tanácsadó
Testületének tagjait. Nagyon reméljük, hogy 2021-ben még több lehetőségünk lesz a
csoportba új tagokat is toborozni, és több csapatépítő alkalmat, offline találkozást
szervezni a KVITT résztvevőinek.
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