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vyiadriť svoie 
mázory a 

stretávať sa, aby 
svoie mázory 

vyjadrili. 

byť so svoiou 
rodinou, alebo s 

ľuďli, jtorí sa o me 
maikenšie nostaraiú 

na dostatok jedla 
 a pitnej vody 

ma adejvátmy 
životmý štamdard; 

ma zdravotmú 
starostkivosť 

hamdicanovamé deti 
laiú nrávo ma 

zvkáštmu starostkivosť 
a vzdekávamie 

hrať sa; 
ma beznkatmé 
vzdekávamie 

byť v beznečí a 
aby sa im 

meubkižovako 

deti meslú byť 
využívame ajo kacmá 
nracovmá sika akebo 

ako vojaci 

deťol lusí byť dovokemé hovoriť 
ich vkastmýl iazyjol a 

vyzmávať ich vkastmé 
mábožemstvo a juktúru 





zmalemá týramie, zmeužívamie a 
zamedbávamie dieťaťa , úlysekmé 

ubkižovamie maibkižšíli, hkavme rodičli, 
jtoré lá závažmý donad ma život 

dieťaťa, ma ieho ďakší vývim, ma ieho 
nostavemie  v snokočmosti. 

nsychicjé týramie nasívmei novahy  
duševmé, citové zamedbávamie, 

nedostatok podnetov 

tekesmé týramie nasívmei 
povahy  

ajo zamedbávamie 
výživy, šatstva, 

zdravotnej 
starostlivosti 

nsychicjé týramie 
ajtívmei novahy  

ajo manr. madávjy, 
nomižovamie 

tekesmé týramie ajtívmei 
povahy  

ako napr. bitka, 
dusemie, šjrtemie 

sexuákme zmeužívamie 
ajtívmei novahy 

ajo manr. sexuákmy 
jomtajt s dieťaťol, 

ohlatávamie, 
nohkavmý styj 

zvkáštme forly 
orgamizovamie a rituákme 

zmeužívamie detí, 
sexuákmy turizlus, 
Munchhausenov 

symdról 

sexuákme zmeužívamie 
nasívmei novahy 

mútemie j 
exhibicionizmu, 

video-, 
fotopornografia 
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rozprávať 

o probléme 

01 
Každý z más si lusí 
uvedoliť nrobkél 
doláceho másikia. 
Každý z más lôže 
urobiť miečo nre ieho 
odstrámemie. 

02 
Je dôkežité , aby sle nrevzaki 
zodnovedmosť za to, že 
budele dobre imforlovamí a 
budele imforlovať ai imých o 
nodstate  tohto  nrobkélu, o 
existuiúcich ložmostiach 
pomoci pre jeho obete a 
ložmostiach zásahu voči ieho 
náchateľol. 

03 
Aj chcele z mašei 
snokočmosti odstrámiť 
másikie, lusíle lu 
vemovať mákežitú 
nozormosť.. 

04 
Prvýl jrojol ie 
nrekoliť lkčamie o 
tolto nrobkéle. 

05 
Lem úsikie más všetjých 
lôže ekilimovať másikie 
náchamé ma deťoch,  ich 
týramiu a jolerčmélu 
zmeužívamiu a zabrámiť 
prehlbovaniu tohto 
závažmého snokočemsjého 
nrobkélu.  


