
Týrání d tí

Zprávy o p ípadech týraných d tí na nás média chrlí až nep íjemn asto. V tšina lidí ve
vysp lém sv  vnímá týrání d tí jako nejhorší zlo in, kterého se n kdo m že dopustit.

ti totiž vychovává velká ást lidí a p edstava, že n kdo m že ublížit tomu
bezbrannému tvore kovi, který je na nás závislý a rodina má pro n j znamenat bezpe í

ed okolním sv tem, v nás probouzí ty nejpal iv jší emoce. A nejedná se pouze o ženy,
které  jsou  od  p írody  jist  citliv jší,  ale  ot esné  zacházení  s  d tmi  nenechá  klidné  ani
zástupce „siln jšího“ pohlaví, kte í by cht li tyrana dostat do vlastních rukou a ukázat mu
na vlastní k ži, co si dít  muselo prožít. P estože je týrání d tí tragédií, lidská lhostejnost
tomu velmi napomáhá. V reportáži o p ípadu týraného dít te nem lo okolí, a mnohdy ani
rodina,  tušení,  že  k  n emu  tak  ot esnému  v  jejich  blízkosti  dochází.  N které  p íznaky
mohou  znamenat,  že  dít ti  je  ubližováno,  a  nemusí  se  jednat  pouze  o  fyzické,  ale  i
sexuální nebo psychické týrání d tí.

Jak poznáte, že je dít  týrané?
Samoz ejm ,  že  mod iny  nemusí  vždy  znamenat,  že  je  dít  bito.  U  d tí  jsou  pády  a
narážení do v cí, zp sobující mod iny, na denním po ádku a pár mod in a od ených kolen
k d tství pat í. Pokud jsou vám ale n která zran ní podez elá, je dobré v novat tomuto
dít ti  zvýšenou  pozornost.  Za  týrání  se  nepovažuje  pouze  fyzické  týrání,  které  je  lépe
odhalitelné, ale i psychické týrání, kdy je dít  kritizováno, slovn  napadáno a ponižováno,
dochází k poklesu jeho sebev domí. Stejn  tak soustavné zanedbávání dít te
(nedostate ná hygiena, absence úkol , školních pot eb) je týráním.

které p íznaky týrání
- popáleniny, nápadné mod iny nebo podlitiny
- apatie, stran ní se kolektivu
- nechutenství
- zhoršení školního prosp chu
- agresivita
- pla tivost a p ecitliv lost
- út ky z domova

Jak pomoci týranému dít ti
Všechny neopodstatn né p íznaky v chování dít te by m ly vzbudit zájem o jeho
problémy. Nemusí se jednat pouze o týrání, ale i rozvod rodi  m že mít fatální následky
a  odrazit  se  v  chování  dít te.  Všímaví  by  m li  být  p edevším  lidé,  kte í  jsou  s  dít tem
v nejužším kontaktu, nap . u itelky, d tský léka , ale pomoci mohou i sousedi, kte í mají
pocit,  že  v  rodin  není  n co  v  po ádku.  Ozývá-li  se  z  bytu  nápadn asto  d tský  plá



nebo  dít  vídáte  sporadicky,  p esto  že  by  m lo  chodit  do  školy  nebo  školky,  je  dobré
zkusit  navázat  komunikaci  s  jeho  rodi i.  Pokud  plá e  malé  dít ,  protože  je  nadm rn
pla tivé a vy se s maminkou zastavíte na kus i, jist  vám ochotn  sd lí, že miminko
k plá i nemá d vod a že vyzkoušela už úpln  vše. D átko je jinak v po ádku, isté a
maminku vídáte s ko árkem na procházkách a k dít ti se chová mate sky, není d vod
upozor ovat sociální ú ad. P i jakékoli pochybnosti o chování rodi  k dít ti je naopak
dobré obrátit se na sociální pracovnici, která rodinu navštíví a zjistí její funk nost.
V  p ípad  v tších  d tí  je  informovanost  o  lince  d ry  velkou  pomocí  a  prevencí
smutných konc .

Týrání  zp sobí  nejv tší  šrám  na  d tské  duši.  D ti  p icházejí  na  sv t  jako  nepopsaná
kniha a ím hez í budou zkušenosti v jejich d tství, tím lépe se kniha bude íst. Nebu me
proto lhostejní a zkusme zabránit té nejv tší nespravedlnosti, která m že dít   potkat.

Užite né telefony:
Linka bezpe í  Nadace naše dít :  800 155 555
Linka bezpe í D tské krizové centrum: 241 484 149
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