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Tlačová správa Agentúry Európskej únie pre základné práva 

Viedeň 2. decembra 2015 

Nedostatky v ochrane detí so zdravotným postihnutím 

prinášajú riziko zneužívania 

U chlapcov a dievčat so zdravotným postihnutím je väčšia 

pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami fyzického a sexuálneho násilia a 

zanedbávania ako u detí bez zdravotného postihnutia. Podľa najnovšej 

správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) je takisto 

pravdepodobnejšie, že deti so zdravotným postihnutím nie sú rovnako 

dobre chránené, pretože môžu byť prehliadané vo všeobecnej ochrane 

detí a ľudí so zdravotným postihnutím. Treba sa preto zamerať explicitne 

na deti so zdravotným postihnutím v národných systémoch ochrany detí, 

ako aj v príslušných politikách a opatreniach, aby boli tieto deti plne 

začlenené do spoločnosti a žili život bez násilia.  

„Deti so zdravotným postihnutím musíme účinnejšie chrániť pred násilím, 

zneužívaním a šikanovaním,“ hovorí dočasný riaditeľ FRA Constantinos 

Manolopoulos v predvečer Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých osôb. „EÚ 

a jej členské štáty musia prijať opatrenia na riešenie tejto zväčša neviditeľnej 

problematiky. Deťom so zdravotným postihnutím má byť umožnené žiť bez strachu 

a v spoločnosti, do ktorej sú plne začlenené.“  

V správe s názvom „Violence against children with disabilities: legislation, policies 

and programmes in the European Union (Násilie páchané na deťoch so zdravotným 

postihnutím: právne predpisy, politiky a programy v Európskej únii)“ sa skúmajú 

formy, príčiny a prostredia násilia páchaného na deťoch so zdravotným 

postihnutím a navrhujú sa kroky na boj proti nemu. 

Aj keď nie sú k dispozícii oficiálne údaje o počtoch detí so zdravotným postihnutím 

a rozsahu násilia, ktorému sú vystavené, v tejto správe sa upozorňuje na 

zraniteľnosť týchto detí v dôsledku sociálnej izolácie, stigmatizácie a ich väčšej 

závislosti od starostlivosti a podpory. 

V správe sa takisto uvádza, kde môže EÚ a jej členské štáty cielene zasiahnuť, 

aby lepšie chránili deti so zdravotným postihnutím: 

 Integrovaný prístup k ochrane detí: Služby na ochranu detí by mali 

poskytovať komplexnú podporu deťom so zdravotným postihnutím a ich 

rodinám so zohľadnením všetkých aspektov života dieťaťa.   

 Boj proti izolácii a vylúčeniu: Je potrebné vyvinúť viac úsilia na 

zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania, na prekonanie predsudkov a 

vybudovanie inkluzívnejších spoločností.   

 Lepšia a koordinovaná podpora: Členské štáty by mali zaistiť primerané 

mechanizmy koordinácie, napríklad v podobe kontaktných miest, na 

premostenie práce rôznych odborníkov. Patria k nim odborníci v oblastiach, 
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ako je zdravotná starostlivosť, sociálne služby, vzdelávanie, súdnictvo a služby 

podpory obetí.  

 Podpora prevencie zameranej na deti a podpora účasti detí: Členské 

štáty by mali zaistiť, aby boli deti so zdravotným postihnutím zastúpené priamo 

alebo prostredníctvom zastupujúcich a rodinných organizácií pri navrhovaní, 

vykonávaní a monitorovaní zákonov, politík, služieb a opatrení zameraných 

proti násiliu.  

V správe sú takisto uvedené príklady existujúcich opatrení ochrany a prevencie, 

ktoré sa týkajú odborníkov, rodín alebo priamo detí so zdravotným postihnutím. 

Správu si môžete prečítať tu: Violence against children with disabilities: 

legislation, policies and programmes in the European Union (Násilie páchané na 
deťoch so zdravotným postihnutím: právne predpisy, politiky a programy v 

Európskej únii). 
 

Ďalšie informácie: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pre redaktorov: 

 FRA predstaví túto správu počas konferencie Európskej komisie pri 

príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých osôb, ktorá sa 

bude konať 7. až 8. decembra v Bruseli. Tento rok bude konferencia 

zameraná na deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.  

 Informácie o inej práci FRA v oblasti práv detí a ľudí so zdravotným 

postihnutím sa nachádzajú na webovom sídle FRA. FRA poskytuje pre EÚ a 

vnútroštátne riadiace subjekty pomoc a odborné znalosti založené na 

dôkazoch, čím prispieva k vyššej informovanosti a lepšiemu zacieleniu 

diskusií a politík týkajúcich sa základných práv. 
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