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Národné koordinacné stredisko pre riešenie
problematiky násilia na detoch v rámci
medzirezortnej spolupráce
pripravilo materiál
Národná koncepcia ochrany detí
v digitálnom priestore
>

prináša
Informácie o rizikách v digitálnom priestore vrátane
možnosti
ochrany a pomoci
Ako a prečo podporiť rozvoj kritického myslenia v súvislosti
s vyhodnocovaním relevantnosti informácií
v digitálnom priestore
Online mechanizmy nahlasovania trestných činov
a nezákonných obsahov na internete
Informácie o možnostiach pomoci a vhodnom
poradenstve deťom

V súvislosti s Národnou koncepciou ochrany detí v digitálnom
priestore boli stanovené nasledovné priority:

vane riešiť celý rad spôsobov a nebezpečenstiev, ktorými digitálne prostredie ovplyvňuje zdravý vývin, emocionálnu pohodu
a dodržiavanie ľudských práv detí.

Priorita 1: Prevencia
Významnou prioritou v kontexte ochrany detí v digitálnom priestore je prevencia a predchádzanie ohrozeniam, ktoré digitálny
priestor prináša. Kľúčovú úlohu v nej zohráva rodina, škola a iné
inštitúcie formálneho aj neformálneho vzdelávania a kultúry, ale
aj technické zabezpečenie digitálneho priestoru tak, aby vytváral bezpečné prostredie pre deti. Rovnako je potrebné prevenciu zamerať aj na zvyšovanie povedomia o možnostiach efektívneho riešenia konkrétnych ohrozujúcich situácií.

Opatrenia:
•
Preskúmať právny rámec v SR v kontexte nezákonných
činov, ktoré môžu byť spáchané v digitálnom prostredí a taktiež
analyzovať skupiny a typy ohrození detí v kontexte slovenskej
legislatívy a v pravidelných intervaloch preskúmavať a v prípade
potreby aktualizovať právne rámce na podporu úplnej realizácie
práv dieťaťa v digitálnom prostredí.
•
Zmapovať existujúce online nástroje pre nahlasovanie
trestných činov, nezákonných obsahov, nevhodných obsahov a
nevhodného správania na internete.
•
Podporovať online mechanizmy nahlasovania trestných
činov a nezákonných obsahov na internete. Podporovať služby,
v rámci ktorých je možné hlásiť existenciu podozrivých nezákonných materiálov na internete, najmä materiálov týkajúcich sa
sexuálneho zneužívania detí a zlepšiť existujúci online mechanizmus nahlasovania trestných činov, ktoré sa týkajú zneužívania
detí, ako aj mechanizmy na podávanie sťažností, a tým uľahčiť a
posilniť boj proti počítačovej kriminalite a online podvodom.

Opatrenia:
•
Zapojiť Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, preventistov Policajného zboru Slovenskej republiky a neziskové organizácie pri preventívnych aktivitách zameraných na
ochranu detí v digitálnom priestore.
•
Podporovať presadzovanie mediálnej gramotnosti a
rozvoj kritického myslenia, rozvíjanie zručností potrebných na
analýzu zložitých mediálnych skutočností, ktoré sú potrebné na
rozpoznanie rozdielu medzi objektívnymi faktami a subjektívnymi
názormi.
•
Zvyšovať povedomie o rizikách vytvárania sexuálne explicitných fotiek/videí a sextingu (sexting je odosielanie, prijímanie
alebo preposielanie sexuálne explicitných správ, fotografií alebo
videí) s dôrazom na cieľovú skupinu detí.
•
Podporovať ochranu dojčiat a batoliat pred predčasným
vystavením digitálnemu prostrediu prostredníctvom zdravotnej
starostlivosti a prevencie zo strany pediatrov.
•
Podporovať produkciu audiovizuálnych programov s
cieľom zvyšovania povedomia zameraného na ochranu detí
pred škodlivým digitálnym obsahom a na zabránenie ich účasti
na nezákonných činnostiach online.

Priorita 2: Intervencia
Zabezpečiť, aby právne, technické, výchovno-vzdelávacie
opatrenia a pomáhajúce služby dokázali efektívne a koordino-

Priorita 3: Následná starostlivosť
Je potrebné posilniť, rozvíjať a zabezpečiť účinnú pomoc pre
obete a zainteresované strany pri uplatňovaní svojich práv.
Opatrenia:
•
Podporovať služby na zabezpečenie fyzického a psychického zotavenia dieťaťa a opätovné začlenenie sa do
spoločnosti.
•
Zabezpečiť, ako súčasť systému ochrany detí, prístup k
primeraným podporným službám na zabezpečenie fyzického
a psychického zotavenia dieťaťa a opätovné začlenenie sa do
spoločnosti a zabránenie opätovnej viktimizácii a pomoc pri starostlivosti o deti, ktorých práva a súkromie boli porušené alebo
boli vystavené násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, a to práve v digitálnom prostredí.

KDE HLADAŤ POMOC?
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.

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

www.detstvobeznasilia.gov.sk

