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B Á N T O T T A K ?  

 
S E G Í T S É G R E  V A N  

S Z Ü K S É G E D ?  
 

K I V E L  B E S Z É L H E T S Z  
R Ó L A ?  

 

GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, 
Kolozsvár:   

Avram Iancu út, 56, tel: 0264 - 430 909 

GYERMEKVÉDELMI OSZTÁLY  
Szociális Igazgatóság, 

Kolozsvár: 
Venus u. 20 sz, tel:  0264- 599 316 

“LUMEA CA LUMEA” 
Egyesület 

tel: 0731 560 840, tel/fax: 0364 410 404, 
email: asociatie@lumeacalumea.ro  

SEGÉLYHÍVÓSZÁM GYERMEKEKNEK: 116 111 

RENDÓRSÉG: 112  

ROTH MÁRIA, 
pszichológus, 

tanácsadás gyerekeknek és kamaszoknak, 
e-mail: roth.mari@ymail.com, 

Fb: Sasca.ro, 
telefon: 0745653305 

INTERNETED BÁNTALMAZÁS ESETÉN: 031-80 80 000 
(naponta 10/17 óra között), 

ajutor@oradenet.ro, 
http://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor  



Erőszak/rossz bánásmód típusa

Amikor nem elégítik ki egy gyerek 
alapvető szükségleteit, és a szülő 
vagy gondozó nem viseli gondját megfelelően. 

Amikor egy felnőtt szándékosan, 
testileg bántalmaz egy gyereket. 

Ez nyomot hagyhat a gyerek testén, 
például vágást és zúzódást. 

Amikor gyerekek rosszindulattal 
és bántóan viselkednek egymással, 
nemcsak egyszer, hanem újra és 
újra és újra. 

Amikor egy gyereket bármi olyan 
elkövetésére kényszerítenek a testével, 
ami megijeszti vagy aggasztja őt. Ha egy 
felnőtt egy gyereket pénzszerzés céljából használ 
ki ily módon, azt szexuáliskizsákmányolásnak nevezik. 

Amikor egy felnőtt megsérti a 
gyerek érzéseit. 

Ez belső szenvedést okoz. 

YOU CAN SPEAK TO 
Egy másik családtag, ez lehet 

egy nagynéni, nagybácsi, 
nagyszülő. 

De lehet tanár, szomszéd, 
sportedző, szociális munkás, 

nővér, orvos is. 

Egy gyereket 
megütnek, 
meglöknek, 
megrúgnak, 

megharapnak vagy 
megráznak. 

Egy felnőtt kinevet egy 
gyereket, negatív jelzőkkel, 
csúfnevekkel illeti, vagy azt 

érezteti vele, hogy nem 
fogadják el. 

Egy gyereknek az is szenvedést 
okozhat, ha azt látja vagy 
hallja, hogy a szülei vagy 

gondozói bántják egymást. 
Ezt családon belüli erőszaknak 

nevezik. 

Egy felnőtt megérinti, 
megcsókolja egy gyerek intim 
testrészeit, arra kényszeríti, 

hogy megmutassa azokat, vagy 
arra kényszeríti, hogy egy más 

személlyel tegye ezt. 
Az is szexuális bántalmazást 
jelent, ha egy gyereket arra 

kényszerítenek, hogy nem 
gyereknek való, durva filmeket 

vagy képeket nézzen képernyőn, 
könyvekben, folyóiratokban 

vagy az interneten. 

ELHANYAGOLÁS 

SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS 

ZAKLATÁS 

FIZIKAI BÁNTALMAZÁS 

 ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS 

Egy gyerek nem kap elég enni- 
és innivalót vagy megfelelő 

ruházatot. 
 

Egy gyereket túl hosszú időre 
hagynak magára. 

Egy szülő vagy gondozó; egy 
másik családtag, például 

nagynéni, nagybácsi, 
nagyszülő. Szomszéd, tanár, 

sportedző, 
biztonsági őr, nevelő; 

Gyermekek segélyvonala (116 
112) 

Rendőrség (112) 

Egyes gyerekek zaklathatnak 
másokat, kizárhatják őket a 

játékból, vagy bántó 
üzeneteket vagy e-maileket 

küldhetnek nekik. 
Ez belső vagy külső szenvedést 

okozhat, de gyakran 
mindkettőt. 

Az alábbiak mind 
erőszak helyzetek         Otthon                     Iskolában          Nyilvános helyen

Ki az, akivel beszélhetsz róla–ha a következő helyeken történik meg:

Egy másik családtag, ez lehet 
egy nagynéni, nagybácsi, 

nagyszülő. 
De lehet tanár, szomszéd, 

sportedző, szociális munkás, 
nővér, orvos is. 

Gyermekek segélyvonala 
(116 112) 

Gyermekvédelmi szakemberek 

Gyermekvédelmi szakember; 
szülő vagy gondozó; egy 
másik családtag, például 

nagynéni, nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy szomszéd, 
sportedző, szociális munkás, 

nővér, orvos. 

Egy másik családtag, 
például nagynéni, 

nagybácsi, nagyszülő. 
Vagy egy tanár, 

szomszéd, 
edző, 

szociális munkás, 
nővér, orvos. 

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, 
nagyszülő. 

 Vagy egy szomszéd, 
nevelő, edző, szociális munkás, 

nővér, orvos. 

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, nagyszülő. 
Vagy egy szomszéd, 

tanár, 
edző, 

biztonsági őr vagy nevelő. 

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy tanár, 
edző.  

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy szomszéd, 
tanár, edző.  

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, például 

nagynéni, nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy szomszéd, tanár, 
edző, biztonsági 
őr vagy nevelő. 

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy szomszéd, 
tanár, 
edző. 

Egy szülő vagy gondozó; 
egy másik családtag, 

például nagynéni, 
nagybácsi, 
nagyszülő. 

Vagy egy szomszéd, 
tanár, 
edző. 

Egy szülő vagy gondozó; egy 
másik családtag, például 

nagynéni, nagybácsi, nagyszülő. 
Vagy egy szomszéd, tanár, 
edző, biztonsági őr vagy 

nevelő. 
Gyermekek segélyvonala (116111) 

Rendőrség (112) 

YOU CAN SPEAK TO YOU CAN SPEAK TO  


