ČIM VIAC VIEŠ,
TÝM VIAC VIDÍŠ

WWW.SAFERTOKNOW.INFO

SEXUÁLNE VYUŽÍVANIE DETÍ
ČO MÔŽETE UROBIŤ TERAZ
Ak je dieťa alebo mladý človek v
bezprostrednom ohrození, volajte 999 alebo
sa obráťte na Políciu na 101

Telefonuje a
emailuje mi
každý deň.
Hovorí, že ma
miluje

Tiež môže hovoriť anonymne s
Crimestoppers na 0800 555 111
alebo Linkou pomoci dospelých NSPCC na
0808 800 5000
AK MÁTE OBAVY, MÔŽETE HOVORIŤ AJ
S ĎALŠÍMI ORGANIZÁCIAMI
Barnardo’s NI Safe Choices 028 9065 8511
Tímy sociálnych služieb Gateway
Dnes večer ma
Gary berie na
ďalšiu akciu...

Belfast HSC Trust

T: 028 9050 7000

South Eastern HSC Trust

T: 0300 1000 300

Northern HSC Trust

T: 0300 1234 333

Southern HSC Trust

T: 0800 7837 745

Western HSC Trust

T: 028 7131 4090

ĎALŠIE INFORMÁCIE A ZDROJE S
POMOCOU
www.safertoknow.info

SEXUÁLNE VYUŽÍVANIE DETÍ
ČIM VIAC VIEŠ, TÝM VIAC VIDÍŠ

WWW.SAFERTOKNOW.INFO
Safeguarding Board for Northern Ireland,
18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS.
Tel 028 9031 1611

DIEŤA SEXUÁLNE VYUŽITIE
WWW.SAFERTOKNOW.INFO
SEXUÁLNE
VYUŽÍVANIE DETÍ JE
JEDNOU Z FORIEM
SEXUÁLNEHO
ZNEUŽÍVANIA
Hociktoré dieťa alebo mladá osoba pod
18 rokov, chlapec alebo dievča,
akejkoľvek sexuálnej orientácie
a z akéhokoľvek prostredia môže byť
obeťou Sexuálneho využívania dieťaťa
(CSE)

SEXUÁLNE VYUŽÍVANIE
DIEŤAŤA (CSE) MÔŽE
POŠKODIŤ JEHO
FYZICKÉ, EMOCIONÁLNE
A PSYCHICKÉ ZDRAVIE.

•Sexuálne využívanie detí je jednou z
foriem sexuálneho zneužívania, pri
ktorom je mladý človek zmanipulovaný,
alebo nútený zúčastniť sa nejakej formy
sexuálnej aktivity
výmenou za niečo, čo mladý človek
potrebuje, alebo po čom túži, napríklad
pozornosť, pocit spolupatričnosti, láska,
peniaze, drogy, alkohol alebo
ubytovanie.
•Veľa detí nerozpozná, že sú využívané
a sú predmetom zneužitia.
•Mladý človek si môže myslieť, že ich
násilník je ich priateľ alebo
dievča/chlapec, ale násilník bude
pravdepodobne násilný a /alebo fyzicky
alebo verbálne hanlivý
aby získal od mladého človeka to, čo
od neho chce. Budú kontrolovať a
manipulovať mladého človeka a pokúsi
sa ho izolovať od priateľov a rodiny.
Existuje množstvo rozličných foriem CSE,
ktoré zahrňujú zneužitie cez internet, na
house party, premiestnenie mladého
človeka za účelom sexuálneho zneužitia.

ČÍM VIAC VIEŠ,
TÝM VIAC VIDÍŠ
K dispozícii je nie typická obeť sexuálneho
využívania detí (CSE), ale ak je vám niektorý z
nasledujúcich bodov povedomý môže byť mladý
človek v nebezpečenstve CSE:

•Výrazne starší "priateľ" alebo "kamarát"
alebo veľa nových priateľov
•Dôkazy alebo podozrenie na zneužívanie
návykových látok
- Drogy / alkohol / rozpúšťadlá / legálne opiáty
•Nevysvetliteľné dary alebo nové majetky, ako
oblečenie, šperky, mobilné telefóny a peniaze,
ktoré dieťa nemôže vysvetliť
•Pravidelne nie je doma alebo v škole a / alebo
ostáva vonku celú noc
•Dostáva veľa správ / telefónnych hovorov pred
odchodom z domu
•Zmena vo fyzickom vzhľade a alebo osobnej
hygiene
•Nízke sebavedomie / seba-poškodzovanie

•Zmena v správaní – správa sa agresívne a rušivo
alebo ticho a uzavreto
•Zvýšenie množstva času stráveného online a /
alebo tajnostkárske používanie počítača
•Náhle zapojenia do trestnej činnosti alebo
zvýšenie trestnej činnosti
•Fyzické symptómy alebo infekcie ako sú
napríklad modriny, uhryznutie, sexuálne prenosné
infekcie;
* Použitie slov "dieťa" a "mladý človek" sú
zameniteľné

