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Jöjjenek el újra, és barátaikat, kollegáikat is hívják meg nevünkben! 



5. MINDENGYEREK KONFERENCIA  
3 nap 150 szakmai program!

2011. március 21-23.
Molnár Ferenc Általános Iskola
Budapest IX., Mester utca 19.

A MindenGyerek célja 
ötödször is lehetőséget adni, 

a szakma- és a szektorhatárokat átlépve, minden gyerekkel 
foglalkozó szakember aktuális kihívásainak, munkájának, 

eredményeinek megismerésére és megvitatására, a közös 
munka ösztönzésére és támogatására.

 
Témáink 

agresszió és kezelése • egészséges életmódra nevelés
fenntarthatóságra nevelés • esélyteremtő programok

gyermek-közművelődés • gyermekvédelem, gyermekjólét
i�úsági munka • iskolai szociális munka

 magatartászavaros gyerekekkel végzett munka
  múzeumpedagógia • művészettel nevelés

települési gyermek- és i�úsági közösségek fejlesztése

A MindenGyerek Konferencia akkreditált továbbképzési program a gyermekjóléti-szociális 
szakemberek részére. A közművelődési szakemberek és a pedagógusok továbbképzési 
rendszerében az akkreditáció folyamatban van.
A jelentkezéseket kizárólag a www.mindengyerek.hu címen fogadjuk, és 2011. február 7-től
– a részvételi díj befizetése után – ugyanitt foglalhatják le helyüket az egyes előadásokra is. 
Mindenki egyedileg állíthatja össze saját programját!
Részvételi díj egyéneknek: 12 500 Ft. – intézményeknek (legfeljebb 4 főre): 25 000 Ft. 
Nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók számára ingyenes a részvétel, amennyiben 
önkéntesként részt vállalnak a lebonyolítás feladataiból. Külhoni magyar részvevők számára 
ingyenesen biztosítjuk a részvételt.

A MindenGyerek Konferencia várja 
a gyermekjóléti és gyámügyi rendszer munkatársait • az i�úsági tanácsadókat
az i�úságkutatókat • az iskolai gyermekvédelmi felelősöket • az önkormányzatok gyermekügyi 
referenseit • a gyermek-közművelődés szakembereit • a szabadidő-szervezőket
a pedagógusokat • a könyvtárosokat • a gyermekorvosokat • a védőnőket • a rendőröket 
az ügyészeket • a bírókat • a gyerekekért dolgozó szervezetek aktivistáit • s minden érdeklődőt!

Támogató
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

"1. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, 
hogy biztosítsák annak az elvnek az elismertetését, amely szerint a szülőknek közös 
a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. 
A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban 
a szülőkre, illetőleg, adott esetben a gyermek törvényes képviselőire hárul. 
Az ő cselekedeteiket mindenekelőtt a gyermek legfőbb érdekének kell vezetnie.

2. Az Egyezményben említett jogok biztosítása és előmozdítása érdekében 
a részes államok megfelelő segítséget nyújtanak a szülőknek és a gyermek törvényes 
képviselőinek a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk háruló felelősség 
gyakorlásához, és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és 
szolgálatok létrehozásáról." 

Gyermekjogi egyezmény 18. cikk


