de bolo, tam bolo,
za siedmimi vŕškami a dolinami,
stála čarovná chalúpka. Žila v nej
však ježibaba, ktorá nemala rada
deti...

Nikdy im neoprala, ba ani nenavarila

CHRÁŇME DETI
PRED NÁSILÍM

Viac infor mácií nájdete na

www.detstvobeznasilia.gov.sk

ŽIADNE DIEŤA BY NEMALO VYRASTAŤ V STRACHU.
CHRÁŇME DETI PRED NÁSILÍM.

ČO 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

KDE HĽADAŤ POMOC?
Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je zanedbávané,
obráťte sa na orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately (na najbližšom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny).

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

www.detstvobeznasilia.gov.sk

de bolo, tam bolo,
bolo raz jedno utešené kráľovstvo
plné šťastných a veselých ľudí.
V kráľovstve sa však usídlil
zlý drak.

A zo všetkého najradšej mal
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ŽIADNE DIEŤA BY NEMALO VYRASTAŤ V STRACHU.
CHRÁŇME DETI PRED NÁSILÍM.

ČO JE SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE?
Sexuálne
aktivitám,

zneužívanie

je

vystavovanie

sexuálnemu

kontaktu,

dieťaťa

sexuálnym

sexuálnemu

správaniu

a činnosti. Sexuálne zneužívanie zahŕňa akékoľvek 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 exhibícii, zhotovovaní videozáznamov, fotografovaní
a audiopornografii.
Sexuálne zneužívanie má závažný dopad na psychický vývoj dieťaťa.
Často ide o jednu z najskrytejších foriem násilia páchaného na deťoch.
Problematiku sexuálneho zneužívania upravuje aj Trestný zákon
(§ 201, § 368 a i.).

KDE HĽADAŤ POMOC?
Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je sexuálne
zneužívané, obráťte sa na orgán sociálno-právnej 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.

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

www.detstvobeznasilia.gov.sk

de bolo, tam bolo,
stál na kopci nádherný zámok.
Jeho obyvatelia však žili v strachu
z hrozného obra, ktorý rozbíjal
všetko navôkol...

Taniere, vázy, ba aj
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ČO 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

nezabráni

týranie
fyzickému

je

zodpovedný
týraniu

aj

ten,

dieťaťa

kto

inou

vedome
osobou.

Psychické týranie dieťaťa je opakované ubližovanie 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.

KDE HĽADAŤ POMOC?
Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je fyzicky týrané,

obráťte sa na orgán sociálno-právnej 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.

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

www.detstvobeznasilia.gov.sk

