
Olyankor, amikor olyan eljárásban 
vagy ügyben vagy érintett (a 
szociális munkaközpontban, a 
bíróságon vagy az iskolában), 
amely kihat a jövődre, és szeretnéd 
elmondani a véleményedet. 
Például: amikor arról kell 
döntést hozni, hogy hol és kivel 
fogsz élni, kivel fogod még az 
idődet tölteni, kivel szeretnél 
találkozni és kivel nem, vagy más 
eljárásokban és ügyekben, amelyek 
bármilyen módon változást 
hoznak az életedbe. Fontos, hogy 
a probléma felmerülésekor a 
lehető leggyorsabban megkapd a 
szószólódat.

Ha szeretnéd, hogy legyen 
szószólód, felhívhatod az alapvető 
jogok biztosát a 080 15 30-as 
telefonszámon, vagy írhatsz a 
zagovornistvo-otrok@varuh-rs.
si e-mail címre, de felkereshetsz 
bennünket személyesen is 
Ljubljanában, a Dunajska 56. 
cím alatt. Mindezt nevedben 
más is megteheti. Beszélgetünk, 
és közösen döntünk arról, hogy 
nyújthat-e neked segítséget a 
szószóló. 

A szószólóval közösen 
megbeszélitek, hol fogtok 
találkozni. A találkozók 
mindig a lakóhelyed 
közelében lesznek, csendes, 
beszélgetésekre alkalmas 
környezetben (pl. iskola, 
ifjúsági központ vagy könyvtár), 
de a találkozók nem lehetnek 
lakóhelyiségekben.

Őszintén válaszolunk erre a 
kérdésre. A szószóló nem tudja 
biztosítani, hogy minden általad 
elmondott kívánság valóra váljon. 
Ugyanakkor garantálja, hogy 
megtesz mindent azért, hogy 
tudassa kívánságaidról azokat, akik 
rólad döntenek. Csak így fogják 
tudni majd a döntéshozatalnál, 
hogy mi az, amit te is szeretnél, és 
mindezt figyelembe venni, ha úgy 
ítélik meg, hogy az, amit szeretnél, 
valóban a legjobb számodra. 

MIVEL 
FOGLALKOZIK 
A GYERMEK 
SZÓSZÓLÓJA?

A szószóló többször találkozik 
veled, és beszélgettek arról, hogyan 
érzed magad, mit szeretnél, és mi 
az, amit meg szeretnél beszélni a 
felnőttekkel (a szüleiddel, a többi 
felnőttel az iskolában, a szociális 
munkaközpontban, a bíróságon 
stb.). 
Közérthető módon elmagyaráz 
neked mindent, ami érdekel 
azokról az eljárásokról, amelyekben 
a felnőttek fontos döntéseket 
hoznak rólad. Ha akarod, leírhatod 
a véleményedet, a szószólód pedig 
gondoskodik arról, hogy az általad 
meghatározott személyeket arról 
tájékoztassák.
Ha szeretnéd, akkor elkísérhet a 
jövődről döntést hozó felnőttekkel 
folytatandó beszélgetésekre.

HOGYAN  
LEHET 
SZÓSZÓLÓHOZ 
JUTNI?

A SZÓSZÓLÓ 
KIJELÖLÉSÉHEZ 
HOZZÁ KELL 
JÁRULNIUK A 
SZÜLŐKNEK IS?

HOL 
TALÁLKOZUNK A 
SZÓSZÓLÓVAL?

A SZÓSZÓLÓ 
MINDEN 
KÍVÁNSÁGOMAT 
TELJESÍTI?

MIKOR LEHET 
SEGÍTSÉGEMRE 
A SZÓSZÓLÓ?

HÁNY ÉVES 
KORTÓL  
KEZDVE  
MONDHATOM 
EL A VÉLEMÉ-
NYEMET?

Biztosítva van számodra az a 
jog, hogy minden téged érintő 
fontos dologban kinyilváníthatod 
a véleményedet, függetlenül 
az életkorodtól. Véleményedet 
elmondhatod saját magad, vagy 
olyan személy segítségével, 
akiben bízol. Szlovéniában 
minden gyermeknek (18 éves 
korig) lehetősége van arra, 
hogy véleményét szószólón 
keresztül mondja el. A szószóló 
közvetíti a gyermek véleményét 
a gyermek jogairól és érdekeiről 
döntést hozó hatóságoknak és 
intézményeknek. 
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Szószólóhoz leggyorsabban akkor 
juthatsz, ha ezzel a szüleid is 
egyetértenek. Hozzájárulásuk 
ne legyen a te gondod, arról 
az ombudsman gondoskodik. 
Ha a szülők nem adják meg 
hozzájárulásukat, léteznek 
más lehetőségek is, amelyek 
segítségével szószólóhoz juthatsz.
Ha már betöltötted a 15. életévedet, 
magad dönthetsz arról, hogy 
kérsz-e szószólót, és ekkor 
már nincs szükség a szüleid 
beleegyezésére.



Milyen mostanában az 
időjárás az életedben?
a. Többnyire derűs.  

(0 pont)
b. Többnyire felhős, 

időközben viharos.  
(3 pont)

c. Orkán, tornádó és 
árvizek 24/7.  
(5 pont) 

A hozzád legközelebb 
álló felnőttek (szülők 
vagy gyámok):
a. (Többnyire) rendesek és 

megértőek. (0 pont)
b. 5 percig barátok, 5 percig 

ellenségek …  
(3 pont)

c. Egyáltalán nem értenek 
meg, és ezt meg sem 
kísérlik.  
(5 pont) 

Milyen gyakran fejted 
ki a véleményedet 
a számodra fontos 
dolgokról? 
a. Gyakran, és általában 

a felnőttek meg is 
hallgatnak és figyelembe 
vesznek. (0 pont)

b. Néha, mivel a felnőttek 
többnyire nem vesznek 
figyelembe. (3 pont)

c. Soha, mivel a felnőttek 
még sohasem vettek 
figyelembe. (5 pont) 

Ki dönt a jövődről?
a. Én (tanácskozva azokkal 

a felnőttekkel, akikben 
bízom). (0 pont)

b. Szeretnék többször 
magam dönteni, de 
gyakran nem vesznek 
figyelembe. (3 pont)

c. Mindig mások döntenek 
helyettem. (5 pont)

Voltál már olyan eljárásban 
(pl. amikor arról döntenek, 
mi legyen veled a jövőben, 
hol és kivel fogsz majd élni, 
kivel szeretnél találkozni és 
kivel nem stb.), amelybe-
folyásolni fogja a jövődet? 
Elmondtad már a vélemé-
nyedet?
a. Nem, nem vagyok ilyen 

helyzetben. (0 pont)
b. Igen, de a véleményemet 

nem értették meg, és nem 
vették figyelembe. (3 pont)

c. Igen, szeretném elmondani 
a véleményemet, de senki 
sem kérdez tőlem semmit. 
(5 pont) 

Tudod, hogy milyen a 
szociális munkaközpont 
vagy a bíróság?
a. Nem, még sose jártam 

ott. (0 pont)
b. Igen, tudom milyen.  

(3 pont)
c. Nem, de valószínűleg 

hamarosan mennem kell 
oda. (5 pont)

Eredmények:
0–11 pont
Biztosan ülsz a nyeregben, 
és jelenleg nincs 
szükséged szószólóra!
Jelenlegi életedben 
nincsenek nagyobb 
gondjaid a körülötted lévő 
felnőttekkel, mivel:
a.  békén hagynak, és 

ez pontosan az, amit 
akarsz,

b.  meghallgatnak, amikor 
fontos, és

c.  figyelembe is vesznek!

Ha ezzel nem értesz egyet, 
akkor töltsd ki újra a kvízt.

12–19 pont
Van valakinél mentőöv? Talán 
a szószólónál? 
Van valami, ami nyugtalanít. 
Az, ami most zajlik az 
életedben, nem kell, hogy 
végig nélküled történjen ... 
Jogod van arra, hogy az 
eljárásokban (pl. a szociális 
munkaközpontban, a 
bíróságon vagy az iskolában) 
te is elmondd a véleményedet 
a számodra fontos dolgokról, 
és hogy a saját jövődről 
te dönts. Talán a szószóló 
segíthet.

20–30 pont
Úgy tűnik, hogy szükséged 
van szószólóra! 
Valószínűleg fontos dolgok 
zajlanak az életedben. 
Még akkor is, ha még nem 
vagy nagykorú, jogod van 
elmondani a véleményedet 
a számodra fontos és 
a jövődet befolyásoló 
dolgokról az eljárások 
folyamán (pl. a szociális 
munkaközpontban, 
a bíróságon vagy az 
iskolában). Ebben segíthet 
a szószóló.

MIKOR 
SEGÍTHET 
NEKEM A 
SZÓSZÓLÓ?

KIVEL FOGOK 

ÉLNI?

KVÍZ SZÜKSÉGEM VAN-E 
SZÓSZÓLÓRA?

1. 

5. 

4. 2. 3. 

6. 

Ha több mint 15 pontot kaptál, 
javasoljuk, hogy olvasd végig a 
szószólóra vonatkozó kérdéseket 
és válaszokat a következő oldalon, 
további tájékoztatást pedig a 080 
15 30-as telefonszámon kaphatsz, 
vagy írj a következő e-mail címre: 
zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.

RÓLAD HOZNAK 
DÖNTÉST A SZO-
CIÁLIS MUNKA-
KÖZPONTBAN, A 
BÍRÓSÁGON VAGY AZ ISKOLÁBAN?

SZERETNÉD 
ELMONDANI 
A VÉLEMÉ-
NYEDET?

Abban, hogy hol és 
kivel élsz majd, kivel 
fogod még az idődet 
tölteni, kivel szeretnél 
találkozni és kivel nem, 
vagy más eljárások és 
ügyek során, amelyek 
bármely változást 
hoznak az életedbe.

HOL FOGOK 
ÉLNI?


