Az „UNICEF Gyermekbarát Település” Értékelő Bizottságának tagjai

Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Több
mint
húsz
éve
foglalkozik
kommunikációval hazai és nemzetközi
vállatoknál, Magyarországon és külföldön
egyaránt.
Számos társadalmi munkában vállal részt,
tagja az IAA Magyarország elnökségének, a
Hungarian Business Leaders Forum-nak,
illetve a Szeretem Magyarországot Klubnak
is.
2013 novembere óta az UNICEF Magyar
Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója.

„Egy gyermekbarát településen szerintem a gyermekek jogainak védelme, nem plusz feladat vagy
választás kérdése, hanem az alapértelmezett működés része.”

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

Teológus, tanár, szociális munkás, mentálhigiéniás szakember.
2002-2007 között hajléktalan ellátásért felelős miniszteri
biztos.
2007-2010 között
kuratóriumi elnöke.

a

Hajléktalanokért

2002-2009 között a Magyar Máltai
ügyvezető alelnöke, 2009 óta alelnöke.

Közalapítvány
Szeretetszolgálat

2013 óta a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia
Értékelő Bizottság társelnöke.

„Egy gyermekbarát településen szerintem mindenki egy kicsit gyermek marad.”

Dr. Tausz Katalin egyetemi tanár, ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-filozófia és
szociológia szakokon végzett, ez utóbbiból kandidátusi
fokozatot szerzett.
Az ADDETUR Alapítvány, a Hilschler Rezső Alapítvány és az
UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány kuratóriumának tagja.
A MAB szakbizottsági tagja.
Az ELTE Társadalomtudományi Karának korábbi dékánja.

„Egy gyermekbarát település szerintem olyan hely, ahol tudják, hogy a ma gyermekei a jövő; ahol
bizonyítják, hogy minden ott élő gyereknek lehetősége van az egészséges pszicho-szociális
fejlődésre és ahol elismerik, hogy a gyerekeknek is joguk van véleményük megfogalmazására az
őket érintő ügyekben.”

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségekért felelős biztos
helyettes
Egyetemi tanár (Pécs/Budapest/Kolozsvár), 2013.
október 21 óta látja el – az alapvető jogok biztosának
(ombudsman) helyetteseként – a Magyarországon élő
nemzetiségek jogainak védelmét.
Közel harminc éves egyetemi oktatói és kutatói
tevékenységének középpontjában a nemzetközi jog és
az európai jogközösség kiemelt figyelmet érdemlő
témakörei állnak: kisebbségek nemzetközi jogi védelme,
az egyén jogállása és az alapjogok védelme az uniós
jogrendben, a nemzeti-nemzetközi-uniós jogrendszerek
kölcsönhatása az európai bíróságok gyakorlatában.
Tudományos kutatói tevékenységét magyarul, románul,
angolul és németül megjelent publikációk, külföldi
tevékenységét többek között a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem által adományozott professzor
honoris causa cím jelzi.
„Egy gyermekbarát település hallja és érti a gyermekek
szavát!”

Dr. Radácsi László, vállalati felelősségvállalási szakértő
Közgazdász, coach, üzleti etika és CSR szakértő.
2001–2005 között a Budapesti Corvinus
Egyetem Budapesti Vezetőképző Központjánál
dolgozott, egyetemi docensként, igazgatóhelyettesként, MBA-programok igazgatójaként.
2010 óta a SmartLab Tanácsadó alapító-vezetője.
2010 óta a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatója.
Szá mos civil szervezet pro bono szaké rtő je.

„ Egy gyermekbarát település szerintem a lehető legtöbb eszközt biztosítja ahhoz, hogy a
gyermekek biztonságos környezetben mutathassák meg nekünk, felnőtteknek, hogy mennyit
tanulhatunk tőlük.”

Odor Andrea, országos vezető védőnő

Országos vezető védőnő 1997-től, az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal osztályvezetőjeként 2002-től.
Védőnőként részt vesz az egészségügyi igazgatásában,
minőségfejlesztésében, a szakfelügyeletének irányításában és a
védőnői szakma képviseletében.

„Egy gyermekbarát településen szerintem a döntések a gyermekekkel, a gyermekekért - vagyis az
intézkedések, fejlesztések a gyermekek bevonásával történnek, mérlegelve, illetve segítve a
gyermekek jogainak, egészséges testi, lelki, szociális fejlődésüknek biztosításához szükséges
feltételek megteremtését, helyzetük javítását.”

Dr. Novák Krisztina, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ főigazgatója

Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2005ben. 2009-ben ugyanott közgazdász diplomát is szerzett.
Jelenleg Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző
Központ utolsó éves hallgatója.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős
Államtitkárság
Egészségpolitikai
Programkoordinációs
Osztályának osztályvezetője volt.
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központot megalakulása óta lassan 2 és fél
éve, vezeti.

„Egy gyermekbarát település szerintem olyan, amely teret ad a gyermeki csodavilágnak.”

Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke

Biológia-földrajz szakos tanárként végzett pedagógus, aki
deviáns-aszociális gyermekek nevelésével-oktatásával is
foglalkozott. 1996-2008 között főállású anya. 2008-tól a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagja,
majd 2010-től elnöke.

„Egy gyermekbarát település szerintem az, ahol jó gyermeknek és gyermeket nevelő szülőnek
lenni.”

Michl József, a „Gyermekbarát Város” Tata polgármestere
A Győri Hittudományi Főiskolán és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán szerzett diplomát. Korábban
szociális és oktatási területen dolgozott. Az elmúlt négy
évben Tata és a környék országgyűlési képviselője is volt, az
oktatási és az önkormányzati ügyekért felelős
bizottságokban dolgozott.
Nagyon büszke vagyok városára, a kerékpárosok
otthonára, a magyar Tájdíj nyertesére, a biodiverzitás
fővárosára, az Európa Díjas Tatára, amelyet mint
gyermekbarát várost építünk.

„Egy gyermekbarát település testületi döntései úgy születnek, hogy a képviselők szeme előtt mindig
ott lebeg a kérdés, az én falum, vagy városom gyerekeinek segítek-e döntésemmel jobb emberré
válni.”

Trizner Laura, a Gyerekbarát Település program Fiatal Nagykövete

Trizner Laura, a nyíregyházi Arany János Gimnázium
11. osztályos tanulója egyedüli fiatalként segíti a
független szakértőkből álló Értékelő Bizottság
munkáját. Laura tavaly óta a budapesti Mathias
Corvinus
Collegium
4
féléves
középiskolai
tehetséggondozó programjában vesz részt.
2012-2014 között az Országos Ifjúsági Országgyűlésben
képviselte Nyíregyházát, 2014-ben pedig a Csányi
Alapítvány meghívására önkéntesként előadást tartott
hátrányos helyzetű diákoknak. A Cantemus és a Pro
Musica énekkarok oszlopos tagja, korábban hat évig
zongorázott és a mindennapjai része az úszás.

