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Szexedukációs	weboldal,	applikáció	és	helpchat	
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„Nem	egyformák	a	melleim,	ez	így	marad?”,	„Anyám	meg8lto:a,	hogy	találkozzak	vele,	mit	tegyek?”,	
“Ha	van	barátnőm,	nézhetek	pornót?”,	„Ha	lefeküdtünk	egymással,	az	azt	jelen8,	hogy	járunk?”		

A	YELONRÓL	

A	 Yelon	 egy	 hiánypótló	 szexedukációs	 program,	 weboldal,	 ingyenes	 mobil	 applikáció	 és	
chatszolgáltatás.	 A	 10–18	 éves	 korosztály	 számára	 kínál	 hiteles,	 az	 életkoruknak	 megfelelő	
információkat	 testkép,	 szerelem,	 kapcsolatok	 és	 szexualitás	 témakörökben,	 a	 chaten	 név	 és	 tabuk	
nélkül		beszélgethetnek	a	fiatalok	szakemberekkel.	A	Yelon	külön	aloldalán	megjelenő,	szakértők	által	
írt	cikkek	a	felnőMeknek	is	segítenek	a	gyerekekkel	kapcsolatos	kényes	nevelési	kérdésekben.	

KIK	VAGYUNK?	

A	Yelon	a	Hintalovon	Gyermekjogi	Alapítvány	programja.	Az	Alapítvány	küldetése	a	Magyarországon	
élő	gyerekek	jogainak	érvényesítése	és	támogatása.	Célja,	hogy	a	felnőM	társadalom	minél	szélesebb	
körben	vállaljon	felelősséget	a	gyerekek	kiegyensúlyozoM,	egészséges	fejlődéséért.	A	Yelon-projekt	a	
gyerekek	 és	 fiatalok	 információhoz	 való	 jogát	 és	 a	 saját	 életükről	 szóló	 megbízható	 információra	
alapozó	 döntési	 jogát	 támogatja,	 valamit	 a	 mindenféle	 szexuális	 és	 egyéb	 bántalmazástól,	
kihasználástól	 való	 védelmüket.	 Ezzel	 párhuzamosan	 feladatának	 érzi	 a	 felelős	 felnőMek	
tájékoztatását,	 és	 a	 teljes	 társadalom	 informálását	 a	 gyerekek	 helyzetéről	 és	 a	 lehetséges	 segítési	
módokról.	

MIÉRT	A	SZEX?	

A	szexualitás	napjainkban	 is	tabu,	annak	ellenére,	hogy	a	média	nyíltan	ábrázolja	a	tesUséget,	és	az	
interneten	 korlátlan	 mennyiségű	 szexuális	 tartalom	 hozzáférhető.	 Az	 internet	 minőségi	 változást	
hozoM	 a	 szexuális	 felvilágosításban,	 aminek	 eredményeképpen	 a	 gyereknél	 a	 legjellemzőbb	
megközelítés	az,	hogy	a	szexualiás	a	szexszel	egyenlő.	Nemzetközi	adatok	szerint	Európában	a	7–10	
éves	gyerekek	3.	 leggyakoribb	keresőszava	a	pornó,	miközben	a	látoMak	felkészületlenül	érik	őket.	A	
gyerekek	 harmada	már	 túl	 van	 az	 első	 szexuális	 élményén,	mire	 az	 iskolában	 találkozik	 valamilyen	
szexuális	 felvilágosítással	 (a	 Nat	 előírása	 szerint	 7-8.	 osztályban	 biológiaórán).	 Európában	
Magyarországon	 a	 legmagasabb	 a	 Unédzserterhességek	 száma:	 évente	 10.000.	 Kutatások	 erősíUk	
meg,	 hogy	 a	 pornó	 és	 a	 minőségi	 szexuális	 felvilágosítás	 hiánya	 együM	 növeli	 a	 kortárs	 szexuális	
zaklatások	 kockázatát.	 A	 gyerekek	 énképének	 és	 szexualitásának	 egészséges	 fejlődése	 érdekében	
éreMségüknek	megfelelő,	szakszerű	és	hiteles	információra	van	szükségük.	Az	X,	Y	és	alfa	generációs	
gyerekek	 az	 online	 térben	 a	 legak_vabbak,	 ezért	 jöM	 létre	 2	 éve	 a	 Yelon,	 amely	 online	 szexuális	
felvilágosítás	a	10-18	éves	gyerekeknek	a	 testről	és	annak	működéséről,	érzelmekről,	 szexualitásról,	
kapcsolatokról.	Weboldalán	(www.yelon.hu)	cikkek,	videók,	kvízek	formájában	a	gyerekek	életkorának	
megfelelő	 információt	 nyújt,	 akik	 iM	 biztonságos	módon	 hozzájuthatnak	 fotókhoz,	 ábrázolásokhoz,	
amelyek	 alterna_vát	 jelentenek	 az	 explicit	 pornográf	 tartalmakhoz	 képest.	 Anonim	 helpchatet	
működtet,	 ahol	 egyénre	 szaboM,	 szakszerű	 segítség	 kaphatnak	 a	 gyerekek	 a	 problémáik	
megoldásához.	 Külön	 oldalon	 (www.yelon.hu/szuloknek)	 szól	 a	 felelős	 felnőMekhez	 (szülők,	
pedagógusok,	 szakemberek),	 hogy	 segítséget	 nyújtson	 a	 szexuális	 nevelés	 kényes	 kérdéseiben.	 A	
Yelon	szükségességét	és	sikerét	jelzi,	hogy	weboldalát	indulása	óta	125.000	látogató	tekinteMe	meg,	a	
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chaten	 pedig	 4700	 beszélgetés	 zajloM.	 Továbbá	 a	 programot	 számos	 oktatási	 intézmény	 kéri	 fel	
szexuális	 nevelés	 témájú	 előadásra,	 amelynek	 az	 alapítvány	 csak	 korlátozoMan	 és	 elsősorban	
Budapesten	 tud	 eleget	 tenni	 (miközben	 országszerte	 kb.	 400.000	 iskolás	 –	 10–12	 éves	 –	 gyerek	
érinteM).	 A	 szexualitás	 az	 iskolában	 is	 tabu,	 a	 pedagógusok	 pedig	 eszköztelennek	 érzik	 magukat,	
túlterheltek,	és	gyarkan	azzal	szembesülnek,	hogy	látják	az	igényt	a	minőségi	szexuális	felvilágosításra,	
de	nincs	helyben	elérhető	 szakember,	 akit	meg	 tudnak	hívni,	 vagy	 az	 iskola	nem	nyitoM	arra,	 hogy	
legyenek	ilyen	foglalkozások.	Erre	is	megoldást	kerestünk.	
MIBEN	ÚJSZERŰ	A	PROGRAM?	

A	 program	 hiánypótló	 vállalkozás,	 korábban	 ilyen	 holiszUkus	 szemléletű,	 az	 életkornak	 megfelelő	
módon	a	gyerekeket,	fiatalokat	és	az	ő	igényeiket	középpontba	állító,	szakmailag	is	hiteles	információs	
felület	 célzoMan	 ebben	 a	 témában	 nem	 állt	 rendelkezésre.	 A	 program	 munkáját	 nemcsak	 olyan	
szakemberek	 segíUk,	 akik	 hosszú	 idő	 óta	 dolgoznak	 gyerekekkel,	 és	 sikeresen	 alkalmazzák	 a	
Hintalovon	 Alapítvány	 által	 képviselt	 gyermekközpontú	 megközelítést,	 hanem	 minden	 fejlesztési	
fázisába	közvetlenül	is	bevonjuk	a	gyerekeket	az	ötleMől	a	megvalósításig,	a	mindennapi	működés	és	a	
további	 fejlesztések	 során	 is,	 és	 a	 tervezés	 bizonyos	 fázisaiba	 szülőcsoportokat	 is.	 A	 Yelon	 a	 fórum	
_pusát	és	megjelenését	tekintve	is	az	ő	igényeiket	köveU.	A	gyerekek	elsősorban	az	interneten	keresik	
az	 információkat,	 így	a	honlap,	a	mobilapplikáció,	a	chat	azok	a	csatornák,	amelyeket	 szívesen	és	a	
leginkább	használnak,	amelyeken	keresztül	valóban	eljutunk	hozzájuk.	A	Yelon	megjelenését,	dizájnját	
is	a	gyerekek	szempontjai	határozták	meg:	színes,	egyszerű,	változatos,	fiatalos.	

EDDIGI	EREDMÉNYEK	

A	Yelon	chat	indulása	óta	(2017.	február)	heU	3	este	18–22	óra	közöM	áll	rendelkezésre.	Összesen	20	
képzeM	önkéntes	 chatügyelő	 fogadja	a	fiatalok	kérdéseit,	 akik	átlagosan	30–40	percet	beszélgetnek	
egy-egy	 „hívóval”.	 A	 program	 eddigi	 2	 évében	 összesen	 4700	 beszélgetés	 zajloM	 a	 chaten.	 A	 Yelon	
weboldal	 tartalmait	 (cikkek,	 kvízek,	 vizuális	 anyagok)	 előállító	 szerkesztőség	 a	 megfelelő	 szakértők	
bevonásával,	szakmai	és	kortárs	lektorokkal,	valamint	fordítókkal	együM	dolgozik.	Jelenleg	több	mint	
350	cikk	segíU	az	érdeklődőket,	gyerekeket	és	szülőket	egyaránt,	 s	a	 tartalmakat	átlagosan	havi	6-8	
cikkel	bővíUk.	A	weboldalon	a	2017.	februári	 indulás	óta	125.000	látogató	járt.	A	teljes	programban	
50	fő	(ebből	45	fő	önkéntes)	dolgozik.	2017-ben	a	Yelon	elnyerte	a	Magyar	MarkeUng	Szövetség	„Az	
év	 honlapja”	 díját,	 valamint	 2018-ban	 a	 Civil	 díjat	 a	 „Legnagyobb	 hatású	 projekt”	 kategóriában.	 A	
programot	 támogaMa	 többek	 közöM	 a	 Telenor	 Hungary,	 a	 Flamand	 Kormány	 Magyarországi	
képviselete,	a	Lush	Magyarország,	a	MagNet	Magyar	Közösségi	Bank,	a	BriUsh	Petrol	Hungary.	

TERVEK	

A	 Yelon	 az	 elmúlt	 egy	 évben	 stabil,	 rendszeres	működésével	 biztosítoMa	 a	 tervezeM	 szolgáltatást	 a	
célcsoportok	 számára,	 akik	 növekvő	 számban	 keresik	 fel	 az	 oldalakat	 és	 a	 chatet.	Most	megoldást	
szeretnénk	nyújtani	arra	a	problémára,	hogy	a	szexualitás	az	iskolában	is	tabu,	a	pedagógusok	pedig	
eszköztelennek	 érzik	magukat,	 túlterheltek,	 és	 gyarkan	 azzal	 szembesülnek,	 hogy	 látják	 az	 igényt	 a	
minőségi	szexuális	felvilágosításra,	de	nincs	helyben	elérhető	szakember,	akit	meg	tudnak	hívni,	vagy	
az	 iskola	 nem	 nyitoM	 arra,	 hogy	 legyenek	 ilyen	 foglalkozások.	 Olyan,	 minden	 pedagógus	 számára	
elérhető	és	hatásában	hosszú	távú	megoldást	kerestünk,	amellyel	elősegíthetjük	a	szexuális	nevelést	
az	 iskolákban	 az	 egész	 országban.	 2019-re	 tervünk,	 hogy	 a	 pedagógusokat	 oktatóvideókkal	 és	
kapcsolódó	 segédanyagokkal	 készítjük	 fel	 a	 szexuális	 nevelés	 legfontosabb	 témáira	 és	 kényes	
kérdéseire	 –	 támaszkodva	 a	 yelon.hu-n	 és	 a	 yelon.hu/szuloknek	 oldalakon	 elérhető	 tartalmakra	 –,	
lehetőséget	 biztosítva	 ezzel,	 hogy	 a	 gyerekek	 az	 ország	 bármely	 pontján	 életkoruknak	 megfelelő	
információhoz	 juthassanak	 és	 beszélgethessenek	 a	 testükről,	 annak	 működéséről,	 érzelmeikről,	
szexualitásukról,	 kapcsolataikról	 az	 iskolákban	 is.	 EmelleM	 2019	 nyarán	 újabb	 csapat	 önkéntest	



képzünk	 ki	 chatügyelőnek,	 akikkel	 ősztől	 heU	 4	 este	 tarthat	 nyitva	 a	 chat,	 valamint	 eMől	 az	 évtől	
kezdve	a	Yelon	csapata	rendszeresen	vállal	szexedukációs	foglalkozásokat	iskolákban	is.	

SZERVEZETI	FELÉPÍTÉS	ÉS	HÁTTÉR		

A	 Yelon	 a	 Hintalovon	 Alapítvány	 saját	 fejlesztésű	 programja,	 így	 az	 adminisztra_v,	 infrastrukturális,	
technikai	és	költségvetési	háMeret	az	Alapítvány	biztosítja	a	Yelon	számára.	A	program	kommunikációs	
és	 fundraising	 tevékenysége	 is	az	Alapítvánnyal	közösen	 történik.	Az	alapítvány	vezetője	és	 szakmai	
vezetője	 látják	 el	 a	 program	 szakmai	 felügyeletét,	 illetve	 a	 Yelon	 programkoordinátora	 felel	 az	
opera_v	működésért.	A	weboldal	szöveges	és	képi	tartalmait	a	szerkesztőség,	vagyis	a	főszerkesztő,	a	
lektorok,	 a	 kortárs	 szerkesztők	 (diákok)	 és	 az	 önkéntes	 korrektor	 véglegesíUk.	A	 szakértő	 és	 kortárs	
szerzők	 írásait	 előMük	még	 szakmai	 és	 diáklektorok	 is	 átvizsgálják.	 Fordítások	 esetében	 a	 folyamat	
kiegészül	a	fordító	önkéntesek	munkájával	 is.	A	chatvonalon	az	Alapítvány	saját	fejlesztésű	képzését	
elvégzeM	 önkéntes	 chatügyelők	 fogadják	 a	 megkereséseket,	 munkájukat	 ügyeletvezetők	 segíUk,	 és	
rendszeresen	 szupervízióban,	 valamint	 továbbképzéseken	 is	 részt	 vesznek.	 A	 chat	 működéséért	 a	
szolgáltatás	 vezetője	 felel.	 A	 Yelon	 munkájában	 mindegy	 50	 fő	 vesz	 részt,	 legtöbbjük	 önkéntes	
munkával.	 A	 projektkoordinátor,	 az	 ügyeletvezetők	 egy	 része,	 a	 szerzők	 egy	 része,	 a	 szupervizorok,	
trénerek	díjazás	ellenében	végzi	a	munkáját.	

A	PROGRAM	KÖLTSÉGEI	ÉS	BEVÉTELEI	

Kiadások	 2017-ben:	 10	 millió	 Ft:	 Yelon-chat	 működése	 (szupervízió	 biztosítása,	 chatügyelet,	
továbbképzések,	 új	 chatügyelők	 képzése):	 3	 millió	 Ft;	 a	 Yelon-szerkesztőség	 működése	
(projektmunkatársak,	 szerzők):	 3	 millió	 Ft;	 a	 Yelon	 kommunikációjának	 költségei:	 1	 millió	 Ft,	
menedzsment	és	HR	költségek	3	millió	Ft	

Bevételek	 2017-ben:	 10	 millió	 Ft:	 Telenor	 vállalaU	 együMműködés:	 5	 millió	 Ft;	 Lush	 vállalaU	
támogatás:	 1,5	 millió	 Ft;	 pályázaU	 támogatás	 (Flamand	 Kormányzat	 Képviselete):	 2	 millió	 Ft;	 saját	
forrás	(szakmai	tevékenységből	származó	bevétel,	egyéni	adományok):	1,5	millió	Ft	

Kiadások	2018-ben:	10	millió	Ft:	Alapkiadások	a	2017-es	költségeknek	megfelelően:	10	millió	Ft	

Bevételek	2018-ban:	10	millió	Ft:	Telenor	vállalaU	együMműködés:	5	millió	Ft;	vállalaU	támogatás:	3	
millió;	saját	forrás	(szakmai	tevékenységből	származó	bevételek,	egyéni	adományok):	2	millió	Ft	

Bevételek	és	kiadások	2019-ben:	Az	elmúlt	két	évben	a	program	sikeresen	létrejöM	és	megalapozta	
működését.	 Jelenlegi	 önkénteseivel	 és	 tartalmaival	 (több	 mint	 350	 cikk)	 további	 költségek	 nélkül	
működik,	 2019-es	 bevételeit	 (iskolai	 előadások,	 online	 videokurzus,	 vállalaU	 támogatások)	 további	
chatügyelők	képzésére	és	a	tartalmak	bővítésére	fordítja.	A	Yelon	a	Hintalovon	Alapítvány	zászlóshajó	
programja,	fenntartása	az	alapműködése	része.		


