KDE HLADat POMOC?

#týkasamato

Násilie páchané na deťoch nie je
rozprávka. Preto nehľadajte
dievčatko ufúľané od popola s
jednou sklenenou topánočkou a
ani chlapca, ktorého do lesa vyhnal
vlastný otec.

Ak máte podozrenie, že dieťa vo
Vašom okolí je týrané, sexuálne
zneužívané alebo zanedbávané,
obráťte sa na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (na najbližšom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny).
Ak máte podozrenie, že dieťa sa
stalo obeťou trestného činu,
obráťte sa na Policajný zbor SR.

Pozrite sa na skutočné deti, ktoré
sú okolo vás. Váš sused, spolužiak,
dievčatko v obchode... Myslíte si,
že vás sa to netýka?

#týkasamato
NÁSILIE SA NEDOTÝKA IBA TÝCH,
NA KTORÝCH JE PÁCHANÉ,

TÝKA SA NÁS VŠETKÝCH.
NENECHAJME DETSKÝ HLAS ZANIKNÚŤ

Kontakty pomoci a bližšie informácie
o násilí na deťoch nájdete na:

#týkasamato

www.detstvobeznasilia.gov.sk

Národné koordinačné stredisko
pre riešenie problematiky násilia na deťoch

CO JE ZANEDBÁVANIE?

Zanedbávanie je jednou z foriem
násilia a znamená akútne a vážne
ohrozenie dieťaťa nedostatkom
starostlivosti a podnetov dôležitých
pre jeho zdravý fyzický a psychický
vývoj, a zahŕňa nasledovné:
Telesné zanedbávanie:
zlyhanie v zabezpečení telesných
potrieb, pričom môže nadväzovať,
resp. prekrývať sa s telesným
týraním (nedostatočná výživa po
stránke kvality a kvantity, nedostatočné zabezpečenie odievania,
ubytovania
a
hygienických
potrieb dieťaťa).
Zdravotné zanedbávanie:
nedostatok zdravotníckej starostlivosti, nedostatok ochrany pred
akýmkoľvek ohrozením.

Psychické a emocionálne
zanedbávanie:
zlyhanie pri zabezpečení citových
potrieb,
intelektuálneho
a
psychického rozvoja dieťaťa, opustenie dieťaťa.

CO JE TÝRANIE?

Fyzické (telesné) týranie dieťaťa je
násilné a úmyselné konanie,
ktorého dôsledkom je telesné
utrpenie, poškodenie telesného a
duševného
zdravia,
fyzické
zranenie alebo smrť dieťaťa. Za
fyzické týranie je zodpovedný aj
ten, kto vedome nezabráni
fyzickému týraniu dieťaťa inou
osobou. Psychické týranie dieťaťa j e o p a kova n é u b l i žova n i e
dieťaťu, ktoré nepriaznivo pôsobí
na jeho psychický a citový vývoj
a na jeho správanie. Psychické
týranie zahŕňa ponižovanie,
odmietanie,
zastrašovanie
dieťaťa, obmedzovanie jeho
slobody pohybu a kontaktov s
okolím. Formy a prejavy fyzického
a psychického týrania sa môžu
prelínať so zanedbávaním a inými
formami násilia páchaného na
dieťati. Fyzické a psychické týranie
upravuje aj Trestný zákon v § 208.

CO JE SEXUÁLNE
ZNEUŽÍVANIE?
Sexuálne zneužívanie je vystavovanie dieťaťa sexuálnym aktivitám, sexuálnemu kontaktu,
sexuálnemu správaniu a sexuálnej činnosti. Sexuálne zneužívanie
zahŕňa
akékoľ vek
sexuálne dotýkanie, pohlavný
styk alebo sexuálne vykorisťovanie dieťaťa kýmkoľvek,
komu bolo dieťa zverené do
starostlivosti, alebo kýmkoľvek,
kto sa s dieťaťom dostal do
nejakého styku. K sexuálnemu
zneužívaniu maloletej osoby patrí
aj účasť maloletých osôb na
detskom pornografickom predstavení, zhotovovaní pornografických videozáznamov či fotografií. Sexuálne zneužívanie má
závažný dopad na psychický
vývoj dieťaťa. Často ide o jednu
z najskrytejších foriem násilia
páchaného na deťoch. Problematiku sexuálneho zneužívania a
detskej pornografie upravuje aj
Trestný zákon (§ 201, § 201a, §
201b, § 202, § 368, § 369, § 370 a
i.).

