
Potenciálny nástroj na identifikáciu ohrozených detí/osôb 

 

DIEŤA/ OSOBA V RIZIKU  Identifikovať 

Maloleté dieťa bez sprievodu 
(UAC ) 

• Informujte dieťa o prítomnosti príslušnej agentúry/osoby, ktorá je 
za to zodpovedná - Postup pri maloletých bez sprievodu: Maloleté 
deti z Ukrajiny, ktoré prekročia hranice bez sprievodu rodiča alebo 
inej plnoletej osoby, ktorá je príbuzným dieťaťa alebo osoba dieťaťu 
blízka, oznamuje Polícia SR príslušnému úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny začne operatívne riešiť situáciu 
dieťaťa a zabezpečí poskytnutie starostlivosti v Centre pre deti a 
rodiny. 
• Poraďte sa s dieťaťom a s jeho súhlasom sa obráťte na príslušné 
služby/agentúru  

Odlúčené dieťa (SC) • Informujte dieťa a opatrovateľa  (fyzická osoba, ktorá sa stará o 
maloleté dieťa, zverené do jeho/jej výchovy) o prítomnosti príslušnej 
agentúry/osoby/kontaktného miesta (povinnosť podľa komentáru 
vyššie) 
 
• Poraďte sa s dieťaťom a opatrovateľmi a s ich súhlasom/súhlasom 
sa obráťte na príslušnú agentúru/osobu/kontaktné miesto 
 
• Zaznamenajte si akékoľvek prejavy úzkosti a odpojenia medzi 
dieťaťom a opatrovateľom; informovať príslušnú 
agentúru/osobu/kontaktné miesto 

Detská obeť obchodovania s 
ľuďmi alebo pašovania  

• Informujte dieťa o dostupnom zodpovednom aktérovi  
• Odkázať dieťa na príslušný UPSVR alebo Blue Dots UNICEF  

Obeť rodovo-podmieneného 
násila (preživší) 

• Rýchlo zhodnoťte akékoľvek ďalšie obavy/riziko/bezpečnosť pre 
obete  
• Informujte pozostalého o dostupnosti špecializovanej agentúry pre 
reakciu SGBV  
• Postúpte prípad príslušnému UPSVRu v súlade s ich želaniami; v 
prípade detí by sa rozhodnutia mali zakladať na najlepšom záujme 
dieťaťa  

Detská obeť násilia, 
zneužívania, zanedbávania 
a/alebo vykorisťovania  

• Informujte dieťa o dostupnosti aktéra na ochranu detí a vyžiadajte 
si jeho súhlas/súhlas na odporúčanie  
• V prípade, že dieťa sprevádza opatrovateľ, vyžiadajte si súhlas 
opatrovateľa. Ak je údajným páchateľom opatrovateľ, ihneď 
informujte orgán na ochranu detí , potreba informovať orgány činné 
v trestnom konaní  a príslušný UPSVR. 

Osoba, ktorá potrebuje 
naliehavú lekársku 
starostlivosť (dospelý alebo 
dieťa)  

• Informujte osobu o dostupnosti zdravotníckych služieb  
• Odporučte osobu do zdravotného strediska (sprevádzajte ju, ak je 
sama a potrebuje podporu)  
• V prípade dieťaťa informujte opatrovateľa  

Osoby, ktoré potrebujú 
právne informácie  

• Odkázať osobu na zodpovednú kľúčových aktérov (UPSVR, Liga za 
ľudské práva, ombudsman atď.).  

Deti/ osoba so zdravotným 
postihnutím  

• So súhlasom osoby odkázať dieťa do agentúry poskytujúcej 
podporné služby osobám so zdravotným postihnutím  
• Sprevádzajte osobu/dieťa, ak nie sú s opatrovateľom (osobe, ktorej 
bolo maloleté dieťa zverené do výchovy, kolízny opatrovník UPSVRu),  
ktorý môže pomôcť  
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Môžu existovať rôzne rizikové faktory, ako napríklad: 
 

Obavy, ktoré treba identifikovať  

☐ Dieťa bez sprievodu  
☐ Odlúčené dieťa  
☐ Dieťa, ktoré prežilo SGBV  
☐ Zanedbanie zo strany opatrovateľa  
☐ Dieťa zapojené do práce/horšie formy práce  
☐ Detský manželský partner  
☐ Rodič dieťaťa  
☐ Opatrovateľ detí  
☐ Dieťa spojené s ozbrojenými silami alebo 
skupinami  
☐ Tehotné dieťa  
☐   Dieťa s výchovnými problémami (delikvencia)  

☐ Dieťa so zdravotným postihnutím  
☐ Dospelá osoba so zdravotným postihnutím  
☐ Vážny zdravotný stav  
☐ Emocionálne utrpenie  
☐ Prežil SGBV  
☐ Viac-detná domácnosť  
☐ Domácnosť vedená ženou  
☐ Obeť obchodovania s ľuďmi  
☐ Zneužívanie návykových látok  
☐ Nedostatok dokumentácie  
☐ obmedzený prístup k vzdelaniu  
 

 


