ČO ROBIŤ, AK MÁTE PODOZRENIE, ZE DIEŤA JE SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANÉ ALEBO TÝRANÉ

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Odborníci, ktorí sa v rámci svojej práce dozvedia o faktoch nasvedčujúcich možnému týraniu alebo
sexuálnemu zneužívaniu dieťaťa, majú v zmysle rezortných vyhlášok oznamovaciu povinnosť, t.j. sú
povinní informovať o takomto podozrení orgány činné v trestnom konaní alebo orgány sociálnoprávnej
ochrany detí. Treba vedieť, že zo zákona majú v prípade zistenia násilia na deťoch takúto povinnosť
tiež laici.
SIGNÁLY TÝRANIA, SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ZANEDBÁVANIA DETÍ
U detí sa môžu prejaviť fyzické alebo psychické signály násilia. Môže ísť napr. o neobjasnené
modriny, popáleniny, stopy po uhryznutiach, vyšklbané vlasy, zlomeniny... resp. náhle zmeny
v správaní, strach z dospelých, prehnané reakcie na podnety, agresia alebo utiahnutosť, zhoršenie
prospechu v škole, poruchy koncentrácie, veku neprimerané znalosti zo sexuálnej oblasti,
sexualizované správanie...
USTRÁŽTE SI SVOJE PRVOTNÉ REAKCIE
Dieťa, ktoré sa stalo obeťou násilia, sa s prosbou o pomoc môže obrátiť práve na vás. Nie je nič
neobvyklé, ak v takejto situácii pocítite paniku, obavy, rozpaky, bezradnosť, zúfalstvo, pochybnosti,
hnev, smútok alebo zmätok. Ak však dieťaťu dáte tieto pocity najavo, môže ho to zneistiť a spôsobiť,
že sa s vami už o svojej situácii nebude chcieť rozprávať. Preto je dôležité zachovať pokoj a rozvahu.
Prispejete tým k zvýšeniu pocitu bezpečia, ktoré dieťa hľadá.
NEPÁTRAJTE PO DETAILOCH. NESNAŽTE SA ICH Z DIEŤAŤA VYMÁMIŤ
Nechajte dieťa, aby o svojom probléme hovorilo čo možno najviac samo, bez prerušovania.
Minimalizujte svoje zapájanie sa do rozhovoru. Kladenie nevhodných otázok môže byť v konečnom
dôsledku považované za „navádzajúce“ a negatívne tak zasahovať do vyšetrovacieho procesu.
NEINTERPRETUJTE. AKÉKOĽVEK VÝPOVEDE ZAZNAMENÁVAJTE V DOSLOVNOM ZNENÍ
Toto sa týka výpovedí všetkých zúčastnených – detí, rodičov, súrodencov, iných príbuzných... , t.j.
akýchkoľvek osôb nejakým spôsobom zaangažovaných do prípadu.
AK JE Z ROZHOVORU S DIEŤAŤOM ZREJMÉ, ŽE SA STALO OBEŤOU SEXUÁLNEHO ALEBO
FYZICKÉHO NÁSILIA, NEKLAĎTE MU UŽ ŽIADNE ĎALŠIE OTÁZKY
V takomto treba neodkladne kontaktovať
Miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
alebo

Tiesňovú policajnú linku 158
alebo

Detské advokačné centrum (poradíme vám, ako ďalej)
dac@naruc.sk
0903 535 445

