
Program školenia prevencie pred sexuálnym ohrozením a zneužívaním 
(PSEA) 

ČINNOSŤ EST. 
ČAS

ZDROJE

ÚVOD

Privítanie a predstavenie 

• Predstavenie školiteľa(ov) a študentov 
• Prehľad agendy školení 
• Očakávané výsledky vzdelávania

15 min • Pracovný list: 
Program školenia 

SEDENIE 1: POCHOPENIE SEXUÁLNEHO VYUŽÍVANIA A ZNEUŽÍVANIA

Prezentácia: Kľúčové definície a pojmy 

• Definícia SEA 
• PoliFka nulovej tolerancie OSN pre SEA 
• Úlohy a zodpovednosF personálu pri prevencii a reakcii na SEA

15 min • Materiály: Kópie 
BulleFnu SG ( ST/
SGB/2003/13 ), 
kódex správania 
organizácie a 
ďalšie relevantné Prípadové scenáre: Je toto SEA? 

• Prezentujte prakFcké scenáre a diskutujte o tom, ktoré z nich 
môžu byť prípadmi SEA a prečo

45 min

Skupinové cvičenie: Vplyvy SEA 

• Požiadajte študentov, aby idenFfikovali (potenciálne) dôsledky SEA 
na a) tých, ktorí prežili, b) komunitu, c) organizáciu a d) ostatných

30 min

SEDENIE 2: ZÁSAH PROTI MORE

Prezentácia: Prehľad 

• Prehľad odpovedí na SEA (prevencia, hlásenie, vyšetrovanie a 
odporúčanie) 

• Hlavné zásady (vrátane prístupu zameraného na prežiFe)

20 min • relevantných 
nástrojov 
prakFckej príručky 
UNICEF PSEA pre 
UNICEF a 
partnerov (napr. 
organizačné 
sebahodnotenie, 
šablóna akčného 
plánu, hodnotenie Skupinová diskusia: Prevencia 

• Diskutujte o tom, ako idenFfikovať a zmierniť riziká SEA v ich 
kontexte ( Čo sú varovné signály? Prečo sa ignorujú? Čo ešte môže 
organizácia urobiť, aby zabránila SEA?)

45 min

https://undocs.org/ST/SGB/2003/13


Prezentácia: Reporgng 

• Povinné hlásenie 
• Ako nahlásiť obvinenia z SEA vrátane otázok dôvernosF a 

„najlepšieho záujmu dieťaťa“ 
• Ochrana pre tých, ktorí nahlasujú obvinenia z SEA

20 min • Materiál s 
kontaktnými 
informáciami 
ohlasovacích 
kanálov a 
zásadami ochrany Prezentácia: Vyšetrovanie 

• Prehľad vyšetrovacieho procesu 
• Dôsledky pre personál, ak sú obvinenia opodstatnené 
• Zodpovednosť personálu plne sa podieľať na akomkoľvek 

vyšetrovaní

15 min

Prezentácia: Pomoc 

• Potreby služieb pre pozostalých (a svedkov) 
• Prístupy zamerané na preživších a informovaný súhlas 
• Cesty sprostredkovania

10 min

ZÁVERY

Závery 

• ZhrnuFe kľúčových poznatkov 
• Požiadajte každého študenta, aby uviedol aspoň jednu odpoveď na 

otázku: „Ako plánujete uplatniť to, čo ste sa práve naučili, vo svojej 
práci? 

• Spätná väzba na tréning

20 min Formuláre spätnej 
väzby


