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GfK-UNICEF: gyerekbarát az a település, ahol a 
gyerekek jól és biztonságban érzik magukat 

Az UNICEF „Gyerekbarát Település” pályázatához kapcsolódó 

kutatás eredményei 

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány és a GfK közös feltáró 

kutatásában 10 és 18 év közötti gyerekek mondták el véleményüket 

arról, hogy szerintük mitől gyerekbarát egy település. A személyes és 

online fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült, hogy az egyik 

legfontosabb érték számukra a biztonság. A másik fontos 

megállapítás, hogy a tágabb környezetüket, településüket érintő 

kérdésekben nincs beleszólásuk az őket érintő döntésekbe, bár azt 

igényelnék. 

A „gyerekbarát” szó hallatán a 10–18 éves magyar gyerekek leginkább 

olyan helyekre gondolnak, ahol jól érzik magukat, mint például sportpálya, 

park, bevásárlóközpont, játszótér – derül ki az UNICEF Magyar Bizottság 

és a GfK közös feltáró kutatásából. 

A 10–14 évesek személyes és a 15–18 évesek online fókuszcsoportos 

beszélgetéseiből jól kitűnik az az általános vélemény, hogy a hivatalokban 

és közösségi terekben a gyerekekre nincsenek tekintettel és nem kapnak 

információt az őket érintő ügyekben (például útlezárás az iskola felé és 

kerülőút lehetősége), illetve a nekik szóló információ is nehezen érthető. 

Ezeken a helyeken a számukra legmeghatározóbb élmény az unalom és a 

várakozás, a hivatal mint olyan számukra „távoli”, a saját valóságuktól 

idegen tényező. Egyetlen közintézménytípus jelent ez alól kivételt: a 

könyvtár, amelynek kapcsán csak pozitív élményekről számoltak be a 

gyerekek. 

„A gyermekek számára a legfontosabb, hogy biztonságban érezzék 

magukat azon a településen, ahol élnek, ezen túl pedig elvárásként merül 

fel részükről az életkoruknak megfelelő kikapcsolódási lehetőségekhez 

való hozzáférés egy gyerekbarát településen” – hangsúlyozta dr. Kozák 

Ákos, a felmérést végző GfK igazgatója. „Fontos e véleményeket 

ismernünk, hiszen a gyerekek a jövő zálogai, a gyermekkorban kapott 

impulzusok alapján fogják közös jövőnket formálni” – tette hozzá a 

szakember. 

A gyerekeknek jellemzően csak saját mikrokörnyezetükben van 

tapasztalatuk a véleménynyilvánításról. Az iskolában a 

véleménynyilvánítás elsődleges és szinte kizárólagos fóruma a 

diákönkormányzat, amely egyes helyeken formális, máshol aktív, 
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közösségformáló intézmény. Az életkor növekedésével együtt nő a 

gyerekek tudatossága is a véleménynyilvánítás terén.  

 

A véleménynyilvánítás iránti igény elsősorban a családi és iskolai 

szocializációtól, de a középiskolás korosztályban a gyermek nemétől is 

függ. Így lehet például az, hogy míg döntéshozatali szituációban a 15–18 

évesek körében a fiúk inkább az interneten szerveznének mozgalmat 

érdekeik érvényre juttatására, addig a lányok körében az utcára kivonuló, a 

döntéshozóknak személyesen véleményt nyilvánító tüntetés ötlete volt az, 

ami felmerült. 

A 10–14 éves korosztályban a lányok egyértelműen aktívabbak, mint a fiúk, 

mind a véleménynyilvánításban, mind a kérdések megválaszolásában. 

 

Készül az ország gyerekbarát térképe 

Az UNICEF Magyar Bizottság a Gyerekbarát Település kampányhoz 

kapcsolódóan a kutatással egy időben elindította online kérdőívét a 

gyerekbarat.unicef.hu oldalon, ahol szeretnék megismerni az emberek 

véleményét is arról, nekik mi a fontos, mitől lesz gyerekbarát egy település.  

„Azért indítottuk el az oldalt, hogy ezzel is segítsük az önkormányzatokat, 

településeket, hogy lássák, milyen szempontokat tartanak fontosnak az ott 

élők, így segítve őket az UNICEF Gyerekbarát Település pályázathoz. A 

célunk az lenne, hogy országosan is kiderüljön, milyen igények 

merülhetnek fel és mire érdemes odafigyelni majd a jövőben” – mondta 

Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető 

igazgatója. 

Az UNICEF nyár végéig várja a visszajelzéseket az oldalon, mely a 

Fastbridge ügynökség pro-bono munkáját dicséri. 

Az UNICEF Gyerekbarát Település programról 

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén másodszorra hirdette meg 

az UNICEF Gyerekbarát Település pályázatát önkormányzatok számára. A 

pályázatot az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával tavaly indította útjára. A Gyerekbarát Település címet 

évente három olyan település nyerheti el, ahol a gyermekek jogait kiemelt 

kérdésként kezelik. Tavaly Cigánd, Hódmezővásárhely és Óbuda 

önkormányzata nyert.  

A pályázatokat a gyermekbarattelepules@unicef.hu e-mail címre, 

legkésőbb 2016. július 24-éig lehet beküldeni. A nyertes pályázókat 2016. 

szeptember elején értesítjük majd elektronikus és postai úton is.  

Az UNICEF Gyermekbarát Település program részletes pályázati feltételei 

a http://unicef.hu/unicef-gyerekbarat-telepules/ címen érhetők el. 

http://gyerekbarat.unicef.hu/
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További információ: 

Hadzsipetkova Krisztina 

Kommunikációs igazgató 

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 

Mobil: +36 70 418 0148 

Email: krisztina.hadzsipetkova@unicef.hu 

 

A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 

világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 
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