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1. KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ
ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
KSZD je hrubým porušením dětských práv a trestným činem; přesto v současné době sledujeme ve světě vzestupný trend všech forem a tato skutečnost se nevyhnula
ani České republice.
Komerčním sexuálním zneužíváním dětí se rozumí
„použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze
nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem,
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prostředníkem nebo agentem a jinými, kdy vydělávají
na obchodu s dětmi pro tyto účely“.
−−Je jednou z nejhorších forem zneužívání dětí - syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte),
−−má vážné následky pro psychický a fyzický vývoj dítěte,
−−dynamizuje celou řadu asociálních a antisociálních jevů
v celé společnosti.

2. Formy komerčního sexuálního
zneužívání dětí
1) Dětská prostituce

Využívání dětí pro sexuální účely za peníze či jinou odměnu.
Formy dětské prostituce:
−−prostituční chování dětí přinucením osoby blízké (nejčastěji členem rodiny),
−−prostituční chování dětí přinucením osoby cizí,
−−prostituční chování dětí „dobrovolné“ pro jejich obživu
na ulici,
−−prostituční chování dětí „dobrovolné“ pro obživu jejich
rodiny,
−−prostituční chování dětí „dobrovolné“ za peníze,
−−prostituční chování dětí „dobrovolné“ pro zábavu a „zvýšení“ prestiže.
Pro děti, jejichž vývoj osobnosti a sexuality je takto ohrožen, se násilí, nedůvěra, pokoření a odmítnutí stává normou a hrozí v jejich dalším životě nebezpečí, že budou
hledat zázemí a morální útěchu u těch, kdo je zneužívají!
Je třeba vždy respektovat skutečnost, že žádný souhlas
dítěte (dobrovolnost) nemůže ospravedlnit nezákonnost
ani jedné z forem a podob KSZD, tudíž se vždy jedná
o trestný čin.

2) Obchodování s dětmi

a) obchod s dětmi pro sexuální průmysl
b) obchod s dětmi pro jiné účely – adopce, dětská
práce, prodej orgánů atd.
Najímání, únos, koupě nebo získání souhlasu dětí spojené
s jejich transportem za použití síly, jiných forem nátlaku, využití bezmoci, či použití odměny s úmyslem děti vykořisťovat.
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Ohrožené skupiny obchodování s dětmi:
−−děti ulice,
−−děti z velmi chudých rodin,
−−děti s osobní zkušenosti s jakoukoli formou interpersonálního násilí včetně pasivní formy zanedbání,
−−děti z rodiny, kde je závislost rodiče na alkoholu či drogách,
−−děti s poruchami chování či se sociálně patologickým
chováním,
−−děti pohybující se v marginalizované sociální subkultuře,
−−děti pohybující se v oblasti sexuálního průmyslu byznysu,
−−děti uprchlíků
−−děti s postižením.

3) Dětská pornografie

Jakýkoli zvukový nebo obrazový materiál, který používá
děti v sexuálně implicitním kontextu. Obrazová pornografie je zobrazení dítěte při výslovné sexuální činnosti, skutečné či simulované, nebo oplzlé vystavování pohlavních
orgánů dítěte pro sexuální uspokojení uživatele; zahrnuje
výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu.
Zvuková pornografie je používání jakýchkoli zvukových
prostředků užívajících dětský hlas, skutečný či simulovaný, za účelem sexuálního uspokojení uživatele; zahrnuje
výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu.
Je zahajovací procedurou roztočení spirály KSZD.
KSZD vede u dětí ke zbrždění psychosociálního vývoje,
uzavření se do sebe, protispolečenskému chování, náhlým změnám nálad, depresím a strachu.

3. Typy KSZD
V obecné rovině lze podle intenzity a frekvence identifikovat tři skupiny komerčně sexuálně zneužívaných dětí:
1)
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příležitostné - děti poskytují sex za úplatu pouze
příležitostně a dobrovolně, nejsou k tomuto nikým
nuceny; pokládají to za snadný a relativně zábavný
způsob přivýdělku; svým jednáním zpravidla nejsou
nijak bezprostředně traumatizovány ani stigmatizovány, nicméně u nich může docházet k jistému „návyku“ na sex, peníze a možná i na některé emoce,
které jejich chování provází; tyto děti většinou pochází z dobrých stabilních rodin, kde získané pení-

2)

3)

ze dávají dětem pocit určité satisfakce a zvýšené
prestiže z jejich nezávislosti;
pravidelné - děti jsou prodávány jinou osobou,
nebo osobami, kterými mohou být i členové rodiny;
k poskytování komerčního sexu jsou nuceny, a to
jak okolnostmi, tak samotnými kuplíři, od kterých
dostávají odměnu za poskytnuté služby; nicméně
u těchto dětí existuje svoboda pohybu i jistá forma
nezávislosti; u této skupiny dětí se můžeme setkat
s rozvinutými příznaky stresu a traumatu;
poustavné - děti jsou zcela zotročené, zpravidla
zbavené osobní svobody, je s nimi nakládáno hrubým způsobem, jejich život je plně v rukou pachatelů, kuplířů.

4. Podoby KSZD
− dyadické sexuální zneužití – dyadický vztah jednoho
pachatele a jedné dětské oběti patří mezi nejčastější,
− skupinový sex – může mít různou podobu, jeden pachatel má současně více dětských obětí, nebo naopak
více pachatelů zneužívá jedno dítě,
− sexuální kroužek – existuje menší skupinka dětí, která
společně pravidelně navštěvuje pachatele, tráví spolu
volný čas, jehož součástí je i sexuální aktivita, organizátorem často bývá osoba s diagnózou neagresivní
pedofilie,
− rituální zneužívání – komerční sexuální zneužití dětí je
spojeno s rituálními praktikami, dnes stále častěji s ritualizací nějakého mýtu či oslavy,
− institucionální zneužití – pachatelem se stávají osoby,
které využijí systém svého institucionálního začlenění,
které je opravňuje ke kontaktu s dětmi, pro organizování
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komerčního sexuálního zneužívání dětí, dětské zájmové
kroužky, dětské tábory. Tato forma patří mezi nejnebezpečnější, protože je založena na zneužití důvěry dítěte,
−−organizované zneužití – do organizace komerčního sexuálního zneužití je zapojeno více dospělých osob, které
se podílejí na vytipování vhodných dětí a získání jejich souhlasu; tato forma odpovídá obchodu s dětmi; ač je nejméně
častá, mohou jí projít rukama až stovky a tisíce dětí.

5. Rozdíl mezi sexuálním
a komerčním sexuálním zneužitím
dítěte a jeho možné projevy
Sexuálně zneužité dítě

Komerčně sexuálně zneužité dítě

Bezmocné

Disponuje určitou mocí

Zatajuje emoce

Vyjadřuje emoce

Utajuje před nejbližšími kamarády

Před kamarády nemá tajemství

Lidé v okolí hovoří o tom, že SZ je zlé

Lidé v okolí hovoří o KSZ jako o dobrém

Podpora ze strany komunity

Negativní postoj ze strany komunity

Nedostává peníze

Dostává peníze

Bývá hůře oblečené

Je velmi dobře oblečené

Je v rozpacích, stydí se

Necítí rozpaky, nestydí se

SZ dítětem neplánované

KSZ bývá dítětem plánované

Je v systému školství, zdravotnictví

Je mimo systém

6. Rodiny ohrožené vznikem KSZD
1)

Rodiny dlouhodobě závislé na dávkách sociální
péče - klienti uvádějí, že považovali za handicap
odlišnost od vrstevníků (spolužáků), pokud jde např.
o oblečení, elektroniku apod. I když rodiče nepracovali, paradoxně věnovali dětem méně času, neměli
zájem komunikovat s nimi o problémech. Za poskytované sexuální služby si zpočátku mohli koupit
značkové oblečení, posléze drogy (únik z reality).

2)

Rodiny, kde jeden z rodičů (partner matky) byl závislý
na alkoholu, v rodině docházelo k fyzickému násilí
vůči partnerovi i dítěti. Klienti uváděli, že byť okolí
muselo být informováno o zmíněných skutečnostech,
nesignalizovalo problém vůči příslušným orgánům.
Navazování sexuálních styků u nich alespoň na několik okamžiků vyvolávalo iluzi, že je má někdo rád.
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3)

Rodiny podnikatelů či nadměrně vytížených rodičů,
kteří kompenzovali nedostatek času a emocionální
podpory poskytováním finančních prostředků. Klienti hledali nové podněty (dobrodružství) - výherní
automaty, drogy, sexuální styky, kdy měli alespoň
na chvíli pocit, že má o ně někdo zájem.

4)

Sexuální zneužívání v dětství (rodič, příbuzný, rodině blízký známý).

5)

Odlišná sexuální orientace u chlapců v kombinaci
s nepochopením rodičů, případně širšího sociálního
prostředí, která vedla k hostilitě vůči rodičům.

6)

Děti svěřené do péče pěstounů, které nenaplnily
představy náhradní rodiny (výukové a výchovné
problémy ve škole i v rodině), obtíže byly řešeny fyzickými tresty, nikoliv zajištěním odborné pomoci.

7. Typologie ohrožených skupin
dětí s možností vzniku KSZD
1) Traumatizované děti
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
− patologie v rodině,
− dysfunkční rodina,
− deficit rodičovských kompetencí,
− deficit sociální a emocionální podpory dítěte,
− selhávající klíčová osoba dítěte,
− bagatelizace traumatu,
− posunuté vnímání reality,
− nedostatečná ochrana dítěte,
− emocionální plochost.
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Popis dětské oběti:
−−„dobrovolná“ účast,
−−rozvoj sebezničující kariéry jako vyrovnání se s traumatem,
−−syndrom dětského přizpůsobení se sexuálnímu zneužití,
−−rozvoj posttraumatické stresové poruchy,
−−smutek, apatie, maskovaná zloba,
−−výbuchy hněvu,
−−pocit zrady, pocit zmaru,
−−skrytá hostilita,
−−odvádění pozornosti od problému,
−−dojem flegmatika,
−−neschopnost udržet dlouhodobý citový vztah, promiskuitní chování.

2) Děti přinucené rodinou
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
−−ohrožení sociálním vyloučením,
−−patologie v rodině (závislé chování, domácí násilí, emocionální problémy, náboženský fanatismus),
−−doplněná rodina, ve které matka jednoznačně priorizuje
otčíma před dětmi,
−−absence respektu, úcty a morálních zábran k dítěti,
−−narušená hierarchie hodnot,
−−nepodnětné výchovné prostředí,
−−hrubě zanedbávané základní potřeby dítěte.
Popis dětské oběti:
−−identifikace s patologickými normami rodiny,
−−snadná manipulovatelnost,
−−submisivnost,
−−neschopnost zvládat stres, frustraci,
−−silná emocionální reakce na změnu,
−−„hrdost“ a pozitivní satisfakce,
−−sociální izolace,
−−vyloučenost ze systému zdravotnictví nebo školního systému,
−−častěji děti s mentálním nebo tělesným postižením,
−−časté oběti sexuálně deviantního chování,
−−nízké nebo naopak vysoké sebevědomí.
Společným projevem chování jak u traumatizovaných
dětí, tak u dětí přinucených ke komerčnímu sexu rodinou
může být:
7

− Stockholmský syndrom,
− suicidální a autodestruktivní chování,
− osobní zkušenost s týráním, sexuálním zneužíváním
a násilím.

3) Děti přinucené nepříbuznou osobou
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
− Nedostatečná sexuální výchova v rodině,
− deficitní vymezení hranic intimity,
− podceňování rizika,
− hyperprotektivní výchova,
− dysfunkční rodina,
− deficit sociálních vzorů mužské a ženské role,
− lokalita bydliště.

Popis dětské oběti:
− citová deprivace,
− důvěřivost,
− nejistota,
− snížený intelekt,
− inklinace k dobrodružství,
− účelové chování,
− obavy z vyzrazení,
− neschopnost zvládat stres, frustraci,
− citová nenaplněnost a upoutanost,
− silná emocionální reakce na změnu,
− regrese jako ochranný mechanismus,
− snížená schopnost odhadnout riziko,
− nižší vybavenost sociálními kompetencemi,
− nedostatečně naplněný volný čas,
− nevybíravá přilnavost,
− poddajnost,
− vnucená, naučená závislost,
− vnucené fiktivní zadlužení,
− sociální odtažení,
− vzájemné zneužívání se zneužívající osobou.
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4) Děti ulice
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
− deficit rodičovských kompetencí,
− absence rodičovských rolí,
− nestabilita rodinného prostředí,
− vyhození z domova,
− domácí násilí, hrubé vyhrožování,
− závislé chování,
− nepřijetí osobní či sexuální identity dítěte,
− těžké onemocnění v rodině,
− neadekvátní systém odměn a trestů v ústavech,
− nerespektování individuality dítěte v ústavech,
− citová a psychická deprivace dětí v ústavech.
Popis dětské oběti:
− dítě na útěku z rodiny, ústavu,
− přechodná vazba na vzdálené příbuzné či známé a vzájemné zneužívání,
− účelové chování (komerční sex ekvivalent kapesného),
− naučená potřeba sexu,
− deficit vzdělanosti a přípravy na povolání,
− poruchy chování,
− emocionální traumatizace,
− emocionální nezralost (fyzická přítomnost náhražkou
citového pouta),
− vysoká míra stresu a rozvoj behaviorálních příznaků stresu,
− frustrace, následky deprivace, depresivní symptomatologie,
− nerozpoznané poruchy psychického zdraví,
− citová vazba mimo ústav,
− naučená schopnost přežít na ulici,
− u dívek častěji přechodné řešení životní situace,
− snížená adaptabilita pro sociální normy ve společnosti,
− nízké sebevědomí,
− útočnost, nepřátelskost, hostilita.
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5) Děti se závislostí
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
−−rodina s dítětem závislým na alkoholu, droze,
−−emocionální patologie rodiny,
−−autoritářská výchova,
−−neakceptování osobní identity dítěte,
−−nerespektování zájmů, kamarádů dítěte,
−−popírání reality,
−−neschopnost vyrovnat se se skutečností a řešit závislost,
−−rodina s dítětem rezistentním vůči pomoci.
Popis dětské oběti:
−−sex má roli platidla,
−−strach z trestu – beztrestné chování,
−−osobní zkušenost s násilím, odmítnutím či nepřijetím,
−−emocionální subdeprivace, deprivace,
−−deficit zapojování motivačních mechanismů,
−−obava z autorit,
−−neochota přebírat odpovědnost za svoje chování,
−−nízká sebeúcta, lhostejnost, smutek,
−−absence cíle, otevřené budoucnosti,
−−pocti bezvýchodnosti,
−−vliv komunity,
−−snadná manipulovatelnost,
−−postupný rozklad hodnot,
−−rozvoj poruch chování,
−−problémy se školní docházkou,
−−příznaky typické pro děti s drogovou závislostí.

6) Vrstevnický vliv
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
−−naivita rodičů,
−−emocionální chlad v rodině,
−−zablokovaná komunikace v rodině,
−−závislost matek na alkoholu,
−−deficit mateřské role v prvním roce života dítěte,
−−posunuté či pouze zdánlivě proklamované morální hodnoty,
−−nedostatek společně sdíleného času,
−−odlišná míra přijetí jednotlivých potomků,
−−popírání reality.
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Popis dětské oběti:
−−„dobrovolná“ účast,
−−naivita,
−−nedostatečná internalizace norem chování,
−−závislé chování,
−−pasivita, rivalita, impulzivita, nezdrženlivost či bezcitnost,
−−snadná ovladatelnost,
−−potřeba potvrzení vlastní identity,
−−touha experimentovat,
−−maskování emocí,
−−vidina ekonomického zisku,
−−nepřiměřené sebevědomí.

7) Strategie zisku
Charakteristika rodiny a varovné signály pro možnost
vzniku KSZD:
−−materiálně–konzumní orientace rodiny,
−−pokrytecká morálka,
−−nedostatečná sex. výchova,
−−nepřiměřené ambice a očekávání vůči dítěti,
−−citová plochost.
Popis dětské oběti:
−−„dobrovolná“ účast,
−−kariérní výtah,
−−touha po nadstandardním životním stylu,
−−nepřiměřeně vysoké sebevědomí,
−−falešné zdání výjimečnosti a fascinace sebou samým,
−−egocentrismus,
−−ekonomický profit,
−−touha upoutat pozornost,
−−touha vytrestat rodiče,
−−závislé chování dítěte na odměně či klíčové osobě,
−−lehkovážnost, nezávislost,
−−„naivita“,
−−nezdrženlivost, nenasytnost,
−−touha dosáhnout úspěchu s minimálním nasazením
v krátkém čase,
−−chybná volba vzorů (nápodoba),
−−neschopnost zvládat stres,
−−priorizace vnějších atributů.
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8. Společná charakteristika všech
typů dětských obětí KSZD
− Pocit emocionální opuštěnosti,
− pocit emocionální osamocenosti,
− trauma,
− polyviktimizace,
− oslabená pozice a vyšší zranitelnost,
− absence živých vzpomínek na láskyplnou péči a podporu
rodičů/klíčové osoby,
− osobní zkušenost s expozicí nabídky peněz za sex.
Velmi významná je skutečnost, že většina ohrožených
dětí KSZD nemá fenomén komerčního sexuálního zneužívání spojený s traumatem a nepřijatelným chováním.
Převážně se domnívají, že jde o alternativní způsob obživy, navýšení kapesného či zaopatření luxusního nadstandardu, který volí jako beztrestnou a pohodlnou alternativu
bezpracného zisku oproti krádežím, distribuci drog, brigád vyžadujících manuální či namáhavou práci, talentu,
kreativnímu nasazení a entuziasmu.
Nesmíme zapomínat, že KSZD často začíná doma –
v rukou blízkého přítele či příbuzného. V některých případech se děti stanou drogově závislí a tím ztrácejí obranu
proti zneužívání. Odhalení KSZD bývá stigmatizující pro
samotné dítě a proto je potřeba najít bezpečnou, citlivou
a diskrétní cestu spolupráce s ním.

9. Legislativa a opora v zákonech
Český právní řád pod pojmem „komerční sexuální zneužívání dětí“ rozumí použití (zneužití) dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi
dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdo vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely.
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Podle českého právního řádu je sice za dítě považována
osoba mladší 18 let, přičemž se zde vychází z Úmluvy
o právech dítěte, začleněné do českého práva sdělením
FMZV č. 104/1991 Sb., přitom však sexuální styk s dítětem starším 15 let není podle českého práva obecně deliktním jednáním. Úmluva o právech dítěte však zavazuje
stát ochranou všech dětí před sexuálním zneužitím, sexuálním vykořisťováním a komerčním sexuálním zneužitím.
Na druhé straně současné platné české trestní právo děti
ve věku od 15 do 18 let vyčleňuje jako zvláštní chráněnou
skupinu osob. Dospělá osoba se proto může, za okolností
zákonem přesně stanovených, dopustit sexuálním stykem s osobou (dítětem) ve věku od 15 do 18 let některého
trestného činu (dítě v těchto případech není právně odpovědné a vystupuje v procesním postavení osoby poškozené trestným činem).
Trestní zákon ČR je jistým vyjádřením ochrany dětí před
KSZD a konkrétně jde o následující paragrafy:
§ 204 Kuplířství
Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným,
bude potrestán…
§ 205 Šíření pornografie
1) Kdo pornografické dílo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné takové dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti,
nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje
nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí
veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu,
prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové,
počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo,
a) které zobrazuje nebo jinak využívá dítě,
b) v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo
c) které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní
styk se zvířetem,
anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zá13

kazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 205a Přechovávání dětské pornografie
Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo
jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na
dva roky.
§ 205b Zneužití dítěte k výrobě pornografie
1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
pět let.
2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
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3)

Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 217a Svádění k pohlavnímu styku
1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší
osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo peněžitým trestem.
2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší
dobu, nebo
c) spáchal-li takový čin opětovně.
§ 232a Obchodování s lidmi
1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje,
zadržuje nebo vydá osobu mladší osmnácti let, aby
jí bylo užito,
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání,
b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, bude potrestán odnětím svobody na dvě
léta až deset let.
§ 242 Pohlavní zneužívání
Kdo vykoná soulož s osobou mladší než 15let nebo takovou osobu jinak pohlavně zneužije bude potrestán…
§ 243
Kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let
nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její
závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
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10. Základní teze pro práci s dětmi
komerčně zneužívanými
1)

2)

3)

4)

Na všechny prostituující děti je třeba pohlížet jako na
oběti (i na děti, které k prostituci přistupují dobrovolně,
protože neumí anticipovat následky svého chování).
Prostituující děti potřebují respekt ze strany genderové citlivosti, kulturních odlišností, vrstevnického klimatu a při reintegraci potřebují porozumět a popsat co
se s nimi dělo optikou jejich zorného úhlu, nikoliv řečí
paragrafů a pohledem zralé a zdravé dospělé osoby
(např. kontakt prostituujícího dítěte s policií atd.)
Pomáhající odborníci by měli přijmout konsistentní jazykovou potřebu prostituujících dětí, která není zdrojem sekundární viktimizace, a měli by se naučit používat termín komerční sexuální vykořisťování dětí místo
dětská prostituce, oběť nebo prostituující dítě místo
prostitutka (může být s hanlivým přídechem a odsuzující neverbální komunikací, která je zraňující).
Odborníci by měli každému dítěti identifikovanému
jako ohroženému, zprostředkovat daleko efektivnější
strategii sekundární prevence a podpory než široké
populaci dětí v rámci primární prevence (ač jsou principy a metody téměř identické, v rámci sekundární
prevence je možné strategii zacílit přesně na identifikovanou cílovou skupinu, její popis a potřeby).

11. Doporučený postup práce při
podezření na KSZD
1)
2)

V případě podezření na KSZD zachovat vysokou
profesionální úroveň sociální komunikace.
Neprodleně zamezit KSZD vytvořením bezpečného
a důvěrného prostředí pro dítě.
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3)
4)
5)

6)
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Poučit a získat souhlas dítěte a jeho zákonného zástupce k další spolupráci.
Zkontaktovat Dětská krizová centra, neziskové organizace, Linku důvěry.
Současně kontaktovat Policii ČR (přímo specialistu
pro dětskou problematiku služby kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR).
Provést intervenci na podporu duševního zdraví dítěte – vytvořit multidisciplinární tým spolupracující
v procesu právní a lékařské intervence, komplexní
diagnostiky, terapie, resocializace a rehabilitace celého rodinného systému včetně dítěte.

Pomoci zabránit, aby byly další děti
okrádány o své dětství a nevinnost,
může každý z nás!
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