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Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň 2. prosince 2015 

Děti se zdravotním postižením jsou vystaveny nebezpečí 

zneužívání vlivem nedostatků v jejich ochraně 

Chlapci a dívky se zdravotním postižením se mohou s větší 

pravděpodobností stát oběťmi fyzického a sexuálního násilí 

a zanedbávání než děti bez zdravotního postižení. Je u nich také 

pravděpodobnější, že nebudou tak dobře chráněny, protože mohou 

propadnout mezerami mezi obecnými službami na ochranu dětí 

a zvláštními službami pro osoby se zdravotním postižením, zjišťuje 

nejnovější zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). 

Proto je zapotřebí, aby se vnitrostátní systémy na ochranu dětí i příslušné 

politiky a opatření zaměřily konkrétně na děti se zdravotním postižením, 

aby mohly být plně začleněny do společnosti a žít život bez násilí.  

„Musíme děti se zdravotním postižením účinněji chránit před násilím, zneužívání 

a šikanou,“ říká prozatímní ředitel agentury FRA Constantinos Manolopoulos 

v předvečer Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. „EU a její členské 

státy musí přijmout opatření k řešení tohoto z velké části neviditelného problému. 

Zdravotně postižené děti musí mít možnost žít bez strachu ve společnosti, do které 

jsou plně začleněny.“  

Zpráva s názvem Violence against children with disabilities: legislation, policies 

and programmes in the European Union (Násilí na dětech se zdravotním 

postižením: právní předpisy, politiky a programy v EU) zkoumá formy a příčiny 

násilí a prostředí, kde k násilí na zdravotně postižených dětech dochází, a navrhuje 

opatření k jejich řešení. 

I když oficiální údaje o počtech dětí se zdravotním postižením a o rozsahu násilí, 

které je na nich pácháno, nejsou k dispozici, uvedená zpráva poukazuje na 

zranitelnost těchto dětí způsobenou sociální izolací, stigmatizací a jejich větší 

závislostí na péči a podpoře. 

Zpráva rovněž uvádí, kde mohou EU a její členské státy nejúčinněji zasáhnout, 

aby děti se zdravotním postižením lépe chránily: 

 Jednotný přístup k ochraně dětí: Služby pro ochranu dětí by měly 

poskytovat komplexní podporu dětem se zdravotním postižením a jejich 

rodinám a zohledňovat všechny aspekty života dítěte.  

 Boj proti izolaci a separaci: Je zapotřebí větší úsilí k zajištění inkluzivního 

vzdělávání, překonávání předsudků a vybudování společností, které více 

podporují začlenění.  

 Lepší a koordinovaná podpora: Členské státy by měly zajistit vhodné 

koordinační mechanismy, například zřízením kontaktního místa, aby propojily 

práci různých odborníků. Jedná se mimo jiné o odborníky v takových oblastech, 
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jako je zdravotní péče, sociální služby, vzdělávání, soudy a služby na pomoc 

obětem.  

 Propagování prevence zaměřené na děti a účasti dětí: Členské státy by 

měly zajistit, aby při navrhování, provádění a sledování zákonů, politik, služeb 

a opatření, které řeší násilí, byly děti se zdravotním postižením zastoupeny 

přímo i prostřednictvím rodinných organizací a organizací, jež je zastupují.  

Zpráva rovněž odkazuje na příklady stávajících ochranných a preventivních 

opatření, která se týkají odborníků, rodin či přímo dětí se zdravotním postižením. 

Celou zprávu naleznete zde: Violence against children with disabilities: legislation, 

policies and programmes in the European Union (Násilí na dětech se zdravotním 
postižením: právní předpisy, politiky a programy v Evropské unii). 
 

Další informace: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Agentura FRA zprávu představí na konferenci Evropské komise u příležitosti 

Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, která proběhne ve 

dnech 7.–8. prosince v Bruselu. V letošním roce se konference zaměří na 

děti a mladé lidi se zdravotním postižením.  

 Informace o další práci agentury FRA zaměřené na práva dětí a osoby se 

zdravotním postižením naleznete na internetových stránkách agentury FRA. 

Agentura FRA poskytuje na důkazech založenou pomoc a odborné znalosti 

subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, čímž 

přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních 

právech. 
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