ol volt, hol nem volt,
hetedhét országon túl, volt egy
varázslatos házikó. A házikóban pedig
egy boszorkány, aki nem szerette
a gyerekeket.

Soha nem mosott rájuk, és sem ebédet,
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EGYETLEN GYERMEKNEK SEM SZABADNA FÉLELEMBEN FELNŐNIE.
VÉDJÜK MEG ŐKET AZ ERŐSZAKTÓL.
MI SZÁMÍT ELHANYAGOLÁSNAK?
A gyermek elhanyagolása is az erőszak egyik formája. Súlyos veszélyt
jelenthet a gyermek számára, ha nem kap elegendő törődést és nincs
ösztönözve az egészséges fizikai és szellemi fejlődése.
Testi elhanyagolás akkor történik, ha a gyermek nem kapja meg
az otthonában az alapvető dolgokat (ételt, tiszta ruhát, ágyat,
higiéniai szükségleteket). Ilyenkor a gyermeket gyakran más módon
is bántalmazzák. Ide tartozik az egészségügyi ellátás hiánya, illetve
az elégtelen védelem bármilyen veszély ellen, ami a gyermeket
fenyegeti.
Érzelmi elhanyagolásnak nevezzük, mikor a gyermek nem kapja meg
az érzelmi biztonságot, az állandóságot, figyelmet és szeretetet. Ide
soroljuk a gyermek cserbenhagyását is.

HOL LEHET SEGÍTSÉGET KÉRNI?
Ha azt gyanítja, hogy egy gyermek hanyag bánásmódban részesül,
lépjen kapcsolatba a hatóságokkal lakóhelye Szociális és Gyámhivatalával).

További elérhetőségek és információ itt található:
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ol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy meseszép királyság
ahol mindenki boldog volt és jókedvű.
De csak addig, míg nem költözött be
a királyságba a gonosz sárkány.

Ezt a sárkányt mindennél jobban
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EGYETLEN GYERMEKNEK SEM SZABADNA FÉLELEMBEN FELNŐNIE.
VÉDJÜK MEG ŐKET AZ ERŐSZAKTÓL.
MI SZÁMÍT SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSNAK?
Szexuális bántalmazás az amikor egy felnőtt kihasznál egy gyermeket / fiatalt szexuális örömokozás céljából, próbál a gyermekkel
bármilyen szexuális kapcsolatot létesíteni vagy rá venni őt szexuális
viselkedésre, illetve az intim testrészek fogdozása. A szexuális
bántalmazás gyakran magába foglal valamilyen fizikai kontaktust,
de szintén megtörténhet anélkül is, hogy hozzáérnének a másikhoz,
például képeket vagy filmet készítenek a meztelen gyermekről.
A szexuális bántalmazás súlyosan negatív hatással van a gyermek
mentális fejlődésére. Ez a fajta erőszak gyakran az egyik legrejtettebb formája a gyermekbántalmazásnak.
A szexuális bántalmazás meg van szabályozva a Büntetőjog 201.
§ és 368. § stb.

HOL LEHET SEGÍTSÉGET KÉRNI?
Ha azt gyanítja, hogy egy gyermeket szexuálisan zaklatnak vagy
bántalmaznak, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal (lakóhelye Szociális és Gyámhivatalával).
Ha pedig az a gyanúja, hogy egy gyermek bűncselekmény áldozatává
vált, forduljon a szlovák Rendőrséghez.

További elérhetőségek és információ itt található:
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ol volt, hol nem volt,
állt a dombon egy gyönyörű kastély.
De azok, akik benne laktak, nagy
félelemben éltek, féltek a szörnyű
óriástól, aki mindent széttör maga körül.

Tányérokat, vázákat, sőt még
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EGYETLEN GYERMEKNEK SEM SZABADNA FÉLELEMBEN FELNŐNIE.
VÉDJÜK MEG ŐKET AZ ERŐSZAKTÓL.
MI SZÁMÍT BÁNTALMAZÁSNAK?
A testi bántalmazás erőszakos és szándékos cselekvés, aminek az
a célja, vagy az eredménye, hogy a gyermeknek testi (illetve lelki) fájdalmat és sérüléseket okozzon. Akár a gyermek halálát is okozhatja.
A testi bántalmazásért az is felelős, aki tudatosan nem próbálja
megakadályozni a gyermekbántalmazást.
Lelki bántalmazásnak nevezzük, ha valaki ismételten bántja a
gyermeket. Ennek kedvezőtlen hatása van a gyermek lelki és érzelmi
fejlődésére. Lelki bántalmazásnak számít a gyermek megalázása,
elutasítása, megfélelmítése vagy ijesztgetése, a gyermek korlátozott
mozgása, illetve környezettel való érintkezése.
A testi és lelki bántalmazás formái és megnyilvánulásai kéz a kézben
járhatnak a gyermek elhanyagolásával vagy egyéb más gyermeken
elkövetett erőszakkal.
A testi és lelki bántalmazás meg van szabályozva a Büntetőjog 208. §

HOL LEHET SEGÍTSÉGET KERESNI?
Ha azt gyanítja, hogy egy gyermek bántalmazva van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal (lakóhelye Szociális és Gyámhivatalával).
Ha pedig az a gyanúja, hogy egy gyermek bűncselekmény áldozatává
vált, forduljon a szlovák Rendőrséghez.

További elérhetőségek és információ itt található:
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