součást Minimálního preventivního programu

CHARAKTERISTIKA
Jedná se o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší
společnost nepřijatelná. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny.

Rozlišujeme tři základní varianty podle způsobu ubližování:
 zanedbávání dítěte – nedostatečné uspokojování základních potřeb, ale i nedostatek
podnětů – tedy zanedbanost citová, zanedbávání zdravotní i výchovné péče
 fyzické nebo psychické týrání – násilí vůči dítěti je v tomto případě projevem
neschopnosti zvládnout problémy v rodině a vybíjením si vzteku na nejslabším článku
rodiny, kromě bití, pohmožděnin, zlomenin, jsou děti vystaveny nadávkám,
ponižování nebo i strašení, šikaně
 sexuální násilí – jedná se o využívání dítěte pro sexuální uspokojení dospělého.

Jak rozpoznat, že je dítě týráno?
1. Týrané dítě je většinou stísněné, nemá zájem o dění kolem sebe.
2. V kontaktu s dospělými má zvýšenou opatrnost.
3. Projevuje úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních osob nebo v situaci, kdy je
dítě s dospělým samo
4. Vyhýbá se školním a mimoškolní aktivitám a dává rádo najevo lhostejné postoje, výroky
typu „mně je to jedno“. Nebo naopak projevuje agresi na sebemenší podněty, napadá a
šikanuje vrstevníky.
5. Ve škole se týrané dítě těžko soustředí, začne mít problémy s prospěchem, utíká za školu
nebo se bojí odejít ze školy domů.
6. Voláním o pomoc bývá také odmítání jídla, sebepoškozování a v neposlední řadě i samotné
útěky z domova.

Případ zneužívání nebo týrání dítěte většinou učitel zjistí jedním ze čtyř způsobů:
 přímé přiznání dítěte, které je zneužíváno nebo týráno


oznámení jinou osobou



změnou a znaky v chování dítěte



zpozorováním zranění u dítěte

Primární prevence syndromu CAN
V případě zjištění syndromu CAN učitel nepostupuje sám, dle závažnosti informuje
pediatra, OSPOD, místní oddělení Policie České republiky, či dalšími odborníky. Pokud má
učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v
trestním řízení. Pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit
tuto skutečnost na OSPOD.
V rámci všeobecné prevence je třeba zařadit tuto problematiku do výuky. Je třeba žáky
informovat o:
 dětských právech
 hranicích, které by neměl ani rodič překročit


co dělat, pokud se dítě setká s prvními projevy týrání, zneužívání či
zanedbávání,

 tzv. tabu zónách na těle dítěte
 na koho se obrátit

Postup při podezření na týrání dítěte
1. Předem naplánovat, kdy a kde si učitel s dítětem popovídá.
2. Předem si rozmyslet, které otázky bude učitel klást.
3. Předem si rozmyslet, co uděláte po pohovoru s dítětem, takže to můžete dítěti také při
setkání již sdělit.

4. Naslouchejte: dítě potřebuje, abyste mu pozorně naslouchali. Všechno, co řekne, berte
vážně.
5. Klaďte minimum otázek a nikdy dítě při odpovědích neinspirujte. Zavádějící otázky mohou
vést k tomu, že pozdější svědectví u soudu bude zkreslené
6. Reagujte klidně: jestliže dáte najevo silné emoce, můžete dítě vystrašit a vyvolat v něm
pocit viny.
7. Ujišťujte dítě o jeho nevině: že je nikdo nebude obviňovat, že to, co se stalo, je jeho vina.
8. Pokuste se problém společně s dítětem formulovat, jestliže si nejste jistí, co se dítě snaží
sdělit
9. Používejte při rozhovoru stejné výrazy, které běžně dítě používá (například části těla) –
jestliže dítě ucítí, že váháte použít určité výrazy, může také váhat, nebo odmítne hovořit
úplně.
10. Jakmile ukončíte rozhovor s dítětem, zapište všechno, co jste slyšeli. Je důležité
zaznamenat nejen to, co dítě říkalo, ale také, jak se při tom chovalo a jak se vyjadřovalo. Je
vhodné mluvit s dítětem v přítomnosti jiného učitele, takže záznam z rozhovoru bude
autentický a objektivní.
11. Snažte se dítě přesvědčit, že je správné celou věc oznámit. Vysvětlete dítěti, jaký bude
další postup.
Pokud máme podezření, že je dítě týráno, je potřeba se obrátit na Policii ČR.
Konzultovat problém s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, lékařem.
Nekontaktujeme na prvním místě rodiče.
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