
KRITÉRIÁ PRIORITIZÁCIE A CITLIVOSTI 

PRIORITIZÁCIA: Vzhľadom na vysoký počet detí (viac ako 60 % populácie) a vysokú 
zraniteľnosť populačného profilu je potrebné uprednostniť prípady ohrozených detí, aby sa 
zabezpečilo, že pomoc dostanú deti, ktoré najviac potrebujú naliehavú starostlivosť. včas. 
Nižšie uvedené kritériá boli vypracované ako návod na stanovenie priorít – pracovníci 
ochrany by však mali tiež použiť svoj vlastný úsudok na vyhodnotenie toho, či je potrebné 
dieťa klasifikovať ako naliehavý prípad alebo nie. 

Hodnotenie zraniteľnosti pomôže určiť úroveň zraniteľnosti u detí. Pomôže tiež pri 
stanovovaní priorít prípadov pre manažment prípadov z dôvodu obmedzených dostupných 
zdrojov na reagovanie na všetky identifikované prípady ochrany detí. Preto sa bude dávať 
priorita ohrozeným deťom podľa troch (4) úrovní priority s cieľom predchádzať porušovaniu, 
vykorisťovaniu, zanedbávaniu a zneužívaniu a reagovať na ne. 

CITLIVOSŤ: Úroveň citlivosti sa používa ako pomôcka na určenie, či monitorovanie a 
sledovanie konkrétneho prípadu ochrany možno delegovať na vyškolených dobrovoľníkov z 
komunity. Úrovne citlivosti uvedené v tabuľke slúžia ako pomôcka. Pracovníci zaoberajúci sa 
prípadmi a ďalší pracovníci na ochranu detí by mali tiež použiť svoj vlastný úsudok na 
vyhodnotenie toho, či by sa mal delegovať prípad s úrovňou citlivosti „nízka“. 

Úroveň 
priority

Problém/riziko ochrany Citlivosť Akcia

Pohotovosť 

Dieťa je vážne 
zranené a/
alebo mu 
hrozí vážne 
nebezpečenst
vo 

Dieťa v bezprostrednom riziku 
fyzického zranenia

Vysoká • Okamžité odstránenie z 
miesta 

• Okamžitá mobilizácia 
ochranného 
mechanizmu 
(hliadkovanie, stráže)

Dieťa, ktorému bezprostredne 
hrozí únos

Vysoká

Dieťa bezprostredne ohrozené 
obchodovaním s ľuďmi

Vysoká

Dieťa, ktoré je vážne zranené 
alebo choré a potrebuje 
lekársky zásah zachraňujúci 
život alebo končatinu

Nízka

Vysoká 
priorita  

Dieťa je 
značne 
poškodené 
alebo mu 
hrozí vážna 
ujma 

Osoby, ktoré prežili sexuálne 
násilie

Vysoká • Okamžité opatrenia a 
odporúčania, ak sú 
potrebné, do 24-48 
hodín a následné 
dvojtýždňové kontroly 

( Pred opustením 
dieťaťa môže byť 
potrebná okamžitá 
akcia – ihneď o tom 
informujte dozorcu ) 

• V prípade potreby 
zabezpečenie dočasnej 
starostlivosti 

• Hodnotenie a 
plánovanie do jedného 

Deti bez sprievodu a odlúčené 
deti do 5 rokov (s 
opatrovateľom alebo bez 
neho)

Nízka

Deti do 13 rokov bez 
sprievodu (bez opatrovníka)

Nízka

Matky dieťaťa bez sprievodu 
alebo tehotné deti (s 
opatrovateľom alebo bez 
neho)

Nízka



Deti do 13 rokov s mimoriadne 
zraniteľným opatrovateľom 
(ťažké postihnutie, choroba 
atď.)

Nízka
plánovanie do jedného 
týždňa

Dieťaťu je sľúbené, že sa 
ožení

Vysoká

Sexuálne aktivity medzi 
dieťaťom a dospelým

Vysoká

Dieťa zapojené do najhorších 
foriem detskej práce vrátane 
sexuálneho vykorisťovania.

Vysoká

Dieťa sa pokúsilo o 
samovraždu; Dieťa prestalo 
komunikovať/rozprávať

Vysoká

Zranenie alebo choroba v 
dôsledku zanedbania (napr. 
podvýživa do 5 rokov)

Nízka

Dojča alebo batoľa zranené pri 
domácom násilí

Vysoká

Dieťa v rozpore so zákonom 
(zatknuté / zadržané)

Vysoká

Dieťa s novým/nedávnym 
postihnutím

Nízka

Dieťa prejavuje známky 
úzkosti (napr.: pomočovanie v 
posteli, plač/smútok, 
agresívne správanie atď.)

Vysoká

Tvrdé fyzické tresty alebo sa 
dieťa sebapoškodzuje

Vysoká

Stredná 
priorita 

Ublížené dieťa 
alebo riziko 
vážneho 
ublíženia v 
budúcnosti; 

Vyžaduje sa 
odpoveď a 
sledovanie 

Deti na rizikovej/vykorisťujúcej 
práci

Vysoká • Odporúčaná odpoveď 
do jedného týždňa a 
týždenné sledovanie. 

• V prípade potreby 
zabezpečenie dočasnej 
starostlivosti. 

• Posúdenie do 2 
týždňov. 

• Plánovanie do jedného 
mesiaca.

Deti zažívajú násilie, 
zneužívanie alebo 
zanedbávanie

Nízka

Odlúčené deti a deti bez 
sprievodu v zraniteľných 
zariadeniach starostlivosti 
(zraniteľná opatrovateľka, 
vysoký počet malých detí, 
problémy s pohlavím alebo 
etnickou príslušnosťou)

Nízka

Telesný trest Nízka

Nedostatočná základná 
starostlivosť

Nízka

Pracujúce dieťa do 16 rokov Nízka



Tínedžerské tehotenstvo Nízka

Dieťa žijúce s chronickým 
postihnutím alebo chorobou

Nízka

Dieťa zažíva / je svedkom 
domáceho násilia

Nízka

Dieťa je hlásené požívanie 
alkoholu/látok

Nízka

Nízka priorita 

Dieťa 
ohrozené 
ujmou

Deti bez sprievodu s 
opatrovateľmi a bez ďalších 
problémov s ochranou

Nízka • Monitorovanie potrebné 
na zabezpečenie 
odstránenia škôd a 
pozitívneho blaha 
dieťaťa. 

• Posúdenie a plánovanie 
do 1 mesiaca.

Odlúčené deti bez problémov 
s ochranou

Nízka

Deti zapojené do detskej 
práce (nie najhoršie formy)

Nízka

Dieťa ohrozené 
nenavštevovaním školy

Nízka

Dieťa so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami

Nízka

Dievčatá matky s 
opatrovateľkami

Nízka

Občasné telesné tresty Nízka

S dieťaťom v domácnosti sa 
zaobchádza inak ako s 
ostatnými deťmi/negatívne 
(zanedbávanie)

Nízka

Deti so zdravotným 
postihnutím (stredne ťažké a 
ťažké postihnutie)

Nízka

Bez rizika 

Dieťa už nie je 
ohrozené.

Sú uspokojované základné 
potreby dieťaťa a opatrovateľa

Nevyžad
uje sa

• Nevyžaduje 
sa žiadne 
ďalšie 
monitorovan
ie 

• Uzavretie 
puzdra


