Příloha č. 1

Tisková zpráva z dětského krizového centra z roku 2014. Tato zpráva
se týká informace, že během letních prázdnin stoupá počet ohrožených dětí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Během letních prázdnin stoupá počet ohrožených dětí

Praha, 20. 6. 2014 - Letní prázdniny by měly být pro děti
příjemným odpočinkem, plným radostných zážitků a bezpečných
aktivit. Pro mnohé děti však „velké“ prázdniny představují zátěž a
ohrožení s negativními zážitky. V létě na děti nečeká nebezpečí pouze
v podobě úrazů, hmyzu, úpalu, či úžehu. Daleko hlubší šrámy mohou
v průběhu letních prázdnin děti nasbírat na duši. Jedním z nejvážnějších
problémů, které mohou vaše dítě v průběhu prázdnin potkat je sexuální
obtěžování, které má závažný negativní dopad na další psychický vývoj
dítěte. V Dětském krizovém centru (DKC) se s důsledky letním prázdnin
již pravidelně vypořádávají celý podzim.
„Nezastupitelnou roli při ochraně vlastních dětí mají přitom
rodiče. Především oni by si měli uvědomit, jaká nebezpečí jejich dětem
hrozí. Nebezpečí sexuálního obtěžování narůstá právě v průběhu letních
měsíců, kdy jsou děti častěji bez přímého dohledu rodičů“ uvedla PhDr. Zora
Dušková, ředitelka DKC.
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Pro minimalizaci rizika sexuálního obtěžování, by neměli zapomínat na
několik jednoduchých pravidel:

1. Vždy by měli rodiče vědět, kde a s kým se dítě pohybuje
Toto bychom měli dodržovat vždy, prázdniny nevyjímaje, ale právě
v průběhu léta má řada rodičů pocit, že to s dohledem není třeba nijak
přehánět. Právě fakt, že nevíte, kde a s kým se Vaše dítě pohybuje, ale
výrazně zvyšuje riziko atakování dítěte.
2. Dítě vždy svěřujte do péče pouze prověřeným osobám
To platí nejen pro letní tábory, u kterých je nezbytné si pořádající
organizaci řádně prověřit. Měli byste vědět i s jakým kamarádem či
kamarádkou, kde a jak vaše dítě tráví čas. Stejně tak, pokud dítě svěříte do
péče příbuzných, nebo známých, měli byste si jimi být opravdu jisti.
3. Nezapomínejte, že nejčastějším agresorem bývá příbuzný
Představa sexuálního agresora jako muže v dlouhém plášti je sice
literárně zajímavá, realitě ale neodpovídá. Ze statistik Dětského krizového
centra vyplývá, že agresorem bývá nejčastěji někdo příbuzný, tedy osoba,
která má většinou vaši plnou důvěru.
4. Nepřehlédněte náznaky
Pokud se najednou vaše dítě netěší na prázdniny u strýčka či dědečka,
i když k němu dřív jezdilo rádo, neberte takový signál na lehkou váhu. Právě
odmítání dříve oblíbené osoby může být známkou začínajícího, nebo dokonce
už probíhajícího sexuálního obtěžování.
5. Riziko v „bezpečí domova“
Rodiče by také neměli nechávat své děti příliš dlouhou dobu samy
doma. Riziko může dětem hrozit i v „bezpečí domova“. Velmi rozšířená forma
obtěžování je pomocí internetu. Různé chaty, komunikace prostřednictvím
icq, facebooku se dají snadno zneužít. Je důležité občas kontrolovat historii
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prohlížení stránek a komunikace. Předejdou tak problémům, které mohou
nastat, pokud si jejich dítě sjedná schůzku s neznámou osobou přes internet
nebo bude nekontrolovaně navštěvovat různé erotické stránky.

Zneuživatelem může být v podstatě kdokoliv, avšak mnohem častěji to
bývá osoba, kterou dítě dobře zná - osoba příbuzná či rodině dobře známá,
méně často pak osoba zcela neznámá, cizí. Z toho vyplývá, že v ohrožení
jsou i předškolní děti ve věku do šesti let, které často v létě navštěvují své
příbuzné a známé. V Dětském krizovém centru zaznamenali dokonce
zvýšený nárůst sexuálního zneužití právě u této věkové kategorie.

Rodiče, děti, ale kupříkladu i vedoucí na táborech, se mohou se svými
problémy a dotazy obracet na Linku důvěry Dětského krizového centra.
Skype on-line hovory je možné uskutečnit v pondělí - čtvrtek v časech
14.00 - 22.00 a pátek - neděle v časech 10:00 - 14.00 a 19.00 - 22.00. Skype
jméno je ld_dkc, celé jméno Skype uživatele je Linka důvěry Dětského
krizového centra. Případně lze najít kontakt na Linku důvěry po zadání
hledání e-mailové adresy: problem@ditekrize.cz. Na Chatu jsou pracovníci
linky důvěry k dispozici vždy v pátek, sobotu a neděli od 15.00 do 18.00
hodin na adrese www.elinka.iporadna.cz. Souběžně samozřejmě zůstává
v provozu NONSTOP telefonická linka důvěry na čísle: 2 41 48 41 49 a
internetové e-mailové poradenství na adrese: problem@ditekrize.cz.
Všechny kontakty jsou na webu DKC www.dkc.cz.
Zdroj: Dětské krizové centrum: Dokumenty (výroční a tiskové zprávy) [online]. [cit.
2015-07-24]. Dostupné z: http://www.ditekrize.cz/nase-dokumenty/8
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Příloha č. 2

Statistika Dětského krizového centra syndromu CAN

Jedno dítě z pěti se stalo obětí sexuálního násilí
62 % pachatelů násilí na dětech je z blízkého okolí dítěte

Praha, 21. 5. 2015 – Fyzického, psychického a sexuálního násilí na
dětech se v Česku dopouští nejčastěji někdo z rodiny dítěte nebo z jeho
nejbližšího okolí. Dětské krizové centrum (DKC) řeší případy sexuálního
zneužívání dětí (24 %), násilí souvisejícího s rozvodem partnerů (22 %)
nebo

ohrožujícího

chování

dospělých

(20

%),

například

z důvodu

alkoholismu či drogové závislosti či jako důsledku gamblerství. Vyplývá to z
dvacetileté praxe Dětského krizového centra, které pomáhá dětem trpícím
syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Procento případů násilí páchaného na dětech v
jiná problematika
letech 1992 - 2015
rozvodová problematika

23%

24%

ohrožující prostředí

3%
8%

22%
20%

fyzické týrání

psychické týrání

sexuální zneužívání

Podle Rady Evropy a mezivládní organizace usilující o dodržování
lidských práv a svobod je sexuálnímu násilí v Evropě vystaveno každé páté

Stránka | 91

dítě. Praxe ukazuje, že sexuálního násilí na dětech se nejčastěji dopouští
někdo z rodiny, nebo jejího okolí.

„Valná většina případů zůstane skryta. Sexuálním zneužíváním jsou
ohroženy už děti ve věku 3 až 6 let. Dle statistik Dětského krizového centra
jsou pachatelé sexuálního zneužívání osoby z rodiny (62 %) a lidé
z blízkého okolí (27 %). V případech fyzického týrání se dokonce jedná o
členy rodiny v 93 % případů a u psychického týrání to je 94 %,“ shrnuje
dvacetiletou statistku Zora Dušková, klinická psycholožka a ředitelka DKC.
Pouze v minimu případů se násilí na dítěti dopouští cizí osoba.
„Nahlášených a řešených případů každoročně přibývá. Nejvíce je dítě
ohroženo v rodině, což je alarmující skutečnost. Musíme velmi šetrně pracovat
nejen s oběťmi, ale i s celým rodinným systémem, protože jakýkoliv necitlivý
krok může mít zdrcující vliv na celou rodinu,“ dodává Zora Dušková.
DKC v rámci své činnosti rozšiřuje služby. Jednou z nich je i okamžitá
krizová pomoc pro děti a mladistvé a zároveň šíření preventivních
materiálů týkajících se řešených témat ve formě komiksů. Dětské krizové
centrum musí každoročně hledat cesty, jak své služby finančně zabezpečit.
Jedním

z klíčových

podporovatelů

DKC

je

Nadace

„Dlouhodobě podporujeme Dětské krizové centrum jako

Naše

dítě.

jednu z mála

organizací v ČR, která se systematicky a na výborné odborné úrovni věnuje
problematice

týraných,

zneužívaných

a

zanedbávaných

dětí.

V České

republice je podobných zařízení, kam lze poslat na odbornější vyšetření,
například dítě s podezřením ze sexuálního zneužívání, poskrovnu. Proto DKC
vnímám jako vzorový příklad vytvoření celé sítě podobných zařízení,
která by nejen následně, ale i preventivně pomáhala celým rodinám v takto
závažných případech,“ uzavírá Monika Šimůnková, ředitelka Nadace Naše
dítě.
Zdroj: Dětské krizové centrum: Dokumenty (výroční a tiskové zprávy) [online]. [cit.
2015-07-24]. Dostupné z: http://www.ditekrize.cz/nase-dokumenty/8
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Příloha č. 3
Plakát z projektu Dětského krizového centra z roku 2010, zaměřený na
podporu dětských obětí sexuálního zneužívání.

Zdroj: Prevence kriminality: Musíš udržet tajemství [online]. [cit. 2015-07-23].
Dostupné z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=72
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Příloha č. 4
Dotazník k provedenému výzkumu informovanosti ohledně syndromu
CAN

Vážení respondenti,

jmenuji se Patrik Račko a v současné době jsem studentem 3. ročníku
bakalářského studijního programu Sociální politika a práce, oboru Sociální
práce na Karlově Univerzitě v Praze. Dovoluji si Vám adresovat dotazník,
jehož účelem je pomoci mi zjistit vaši míru informovanosti ohledně
syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).
Chci Vás tímto poprosit o chvilku Vašeho času k jeho vyplnění. Tento
dotazník je zcela anonymní a získané informace budou sloužit pouze pro
zpracování výzkumu, který je součástí mé bakalářské práce.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a pomoc.

Pokyny k vyplnění:
1) na vytečkované pole doplňte odpověď, která zde chybí a Vám vyhovuje
nejvíce,
2) vhodnou odpověď zakroužkujte,
3) pokud není uvedeno jinak, prosím zakroužkujte pouze 1 odpověď,
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1) Vaše pohlaví
a) muž
b) žena

2) Váš věk
a) 15- 18 let

b) 19- 25let

e)46 – 50let

f) 51 a více let

c) 26 – 35let

d) 36 – 45let

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
a) ZŠ

b) SŠ

c) VOŠ

d) VŠ

4) Vaše profese
Prosím doplň…………………………………………………….

5) Setkal (a) jste se s někým kdo byl či je fyzický týrán?
a) ano
b) ne
c) nejsem si toho vědom (a)

Pokud ano, kdo upozornil na týrání dítěte?
a) samo dítě

b) lékař

c) spolužák, kamarád

d) prarodiče

e) soused
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6) Setkal (a) jste se s někým kdo byl či je psychický týrán?
a) ano
b) ne
c) nejsem si toho vědom (a)

7) Jak by jste reagoval (a), kdyby jste zjistil (a), že váš partner či
partnerka týrá vaše dítě?
a) nevím
b) přivolání policie
c) návštěva odborníka
d) nic bych nedělal (a)
e) nevěřil (a) bych tomu.
f) jiné …………………………………………………….

8) Co si myslíte, že lze již považovat za týrání?
a) drobné tělesné tresty (pohlavky, facka)
b) ponižování, nadávky, podceňování
c) tvrdé tělesné tresty
d) křik
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9) O které formě si myslíte, že je horší? A proč si myslíte, že právě
tato?
a) fyzická
b) psychická
Proč……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10) Myslíte si, že je lehčeji rozpoznatelné psychické nebo fyzické
zanedbávání?
a) psychické
b) fyzické
c) obojí stejně

11) Ublížil Vám někdo tak, že byste to mohli považovat za formu
týrání?
a) ano
b) ne

12) Myslíte si, že člověk, který týrá dítě, byl v dětství také týrán, či se
s tímto problémem setkal například u sourozenců?
Vyplň…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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13) Slyšeli jste už o syndromu CAN?
a) ano
b) ne
14) Pokud ano. Kde jste získali poznatky o problematice týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte?
a) internet
b) televize
c) knihy, časopisy
d) nikdy jsem o tomto problému neslyšel (a)

15) Napište, jaké znáte organizace, které pomáhají týraným dětem?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 5

V této příloze naleznete jednotlivé grafické vyhodnocení otázek z výzkumu.

Otázka číslo 1.
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Graf č. 1 Pohlaví respondentů

Otázka č. 2
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Graf č. 2 Věk respondentů
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Otázka č. 3
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
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Graf č. 3 Vzdělání respondentů

Otázka č. 4
Vaše profese
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Otázka č. 5

Setkal (a) jste se s někým kdo byl či je fyzický týrán?
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Graf č. 5 Setkání s fyzickým týráním

Pokud ano, kdo upozornil na týrání dítěte?
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Graf č. 6 Kdo upozornil na dítě
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Otázka č. 6
Setkal (a) jste se s někým kdo byl či je psychický týrán?
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Graf č. 7 Setkání s psychickým týráním

Otázka č. 7
Jak by jste reagoval(a), kdyby jste zjistil(a), že váš partner či partnerka
týrá vaše dítě?
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Graf č. 8 Zjištění týrání
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Otázka č. 8
Co si myslíte, že lze již považovat za týrání?
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Graf č. 9 Co lze považovat za týrání

Otázka č. 9
O které formě si myslíte, že je horší? A proč si myslíte, že právě tato?
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Graf č. 10 Závažnější forma týrání
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Otázka č. 10
Myslíte si, že je lehčeji rozpoznatelné psychické nebo fyzické
zanedbávání?
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Graf č. 11 Lehčeji rozpoznatelné týrání

Otázka č. 11
Ublížil Vám někdo tak, že byste to mohli považovat za formu týrání?
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Graf č. 12 Ublížení člověku, které lze považovat za týrání
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Otázka č. 12
Myslíte si, že člověk, který týrá dítě, byl v dětství také týrán, či se
s tímto problémem setkal například u sourozenců?

70
62

60
50

45

43

40
30
20
10
0

ano

ne

nevím

Graf č. 13 Přenos z dětství

Otázka č. 13
Slyšeli jste už o syndromu CAN?
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Graf č. 14 Syndrom CAN
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Otázka č. 14
Pokud ano. Kde jste získali poznatky o problematice týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte?
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Graf č. 15 Poznatky o problematice CAN

Otázka č. 15
Napište, jaké znáte organizace, které pomáhají týraným dětem?
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Graf č. 16 Pomáhající organizace
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Příloha č. 6

Fotodokumentace dětí, které se staly obětmi násilí.

Obr. 1 - Bité dítě
(Dunovský a kol., 1995)

Obr. 2 - Krevní výron na vnitřní straně rtu po úderu do obličeje
(Dunovský a kol., 1995)
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Obr. 3 - Jizvy po popálení na hýždích a stehnech – posazení na plynová kamna
(Dunovský a kol., 1995)

Obr. 4 - Sedmiměsíční děťátko, vyhladověle k totálnímu marasmu a ubité k smrti
svou matkou. Bezprostřední příčina smrti: nitrolební krvácení.
(Dunovský a kol., 1995)

Zdroj: DUNOVSKÝ Jiří, Zdeněk MATĚJČEK a Zdeněk DYTRYCH. Týrané,
zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 245 s., [8] s. il. na příl.
ISBN 80-7169-192-5.
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Příloha č. 7

Právní normy související se syndromem CAN

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších
 Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
 Sdělení MZV č. 104/1991 Sb., o přijetí úmluvy o právech dítěte
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