Prvé detské advokačné centrum pre sexuálne zneužívané deti
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Viliam Stankay, moderátor: "V Žiline otvorili detské advokačné centrom. Ide o vôbec prvé
špecializované zariadenie na Slovensku, ktoré bude pomáhať sexuálne zneužívaným deťom.
Centrum zriadilo žilinské občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze. Na jeho
prevádzku získalo osemstotisícový grant z dánskej nadácie Velux."
Matúš Ružička, redaktor: "Odborný tím advokačného centra bude detským obetiam
sexuálneho násilia a ich rodinám poskytovať špecializovanú psychologickú, sociálnu a právnu
pomoc. V spolupráci s políciou a prokuratúrou dokáže centrum zabezpečiť aj výsluchy detí a
vyhotoviť záznamy pre trestnoprávne konanie."
Jana Končelíková, psychologička detského advokačného centra: "Využíva sa práve séria
rôznych podnetov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním, na ktoré to dieťa nejako odpovedá,
reaguje a vlastne na základe aj tých reakcií, aj výpovedí dieťaťa my môžeme tak posúdiť, že
či sa takýto skutok mohol stať alebo nie."
Matúš Ružička: "Podľa výskumu z roku 2013 je na Slovensku sexuálne zneužívané každé
trináste dieťa. Ide teda od desaťtisíce detí. No len pár stoviek z nich vyhľadá aj pomoc.
Príčinou je podľa odborníkov vysoká miera tabuizácie tohto problému a tiež nedôvera detí v
pomoc štátnych inštitúcií."
Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv: "Naše inštitúcie väčšinou fungujú tak, aby im sa
lepšie žilo, úradne povedané, ako aby ochraňovali práva detí. Takéto mimovládne organizácie
mimoriadne dobre pôsobia v tejto oblasti a tlačia vlastne štát a jeho orgány k tomu, aby
zlepšovali svoju činnosť."
Matúš Ružička: "Znížiť počet obetí sexuálneho násilia je podľa riaditeľa centra možné len pri
spolupráci a väčšej zainteresovanosti učiteľov a detských lekárov, ktorí často nedokážu včas
zachytiť a reagovať na signály ohrozenia vysielané dieťaťom."
Ivan Leitman, riaditeľ OZ Náruč - Pomoc deťom v núdzi: "Sa mení ako keby jeho povaha,
keď to tak ľudovo poviem. Inými slovami, že to dieťa je iné, že je ustráchané, že je bojazlivé,
povedzme, že na telesnej výchove sa odmieta vyzliekať. Jednoducho učitelia a detskí lekári sú
kľúčové profesie a mali by byť schopní tie signály dešifrovať."
Matúš Ružička: "Prvé detské advokačné centrum pre sexuálne zneužívané deti bude zatiaľ
pokrývať potreby celého Slovenska. Osemstotisícový dánsky grant dokáže zabezpečiť jeho
fungovanie na štyri roky."

