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Dítě nade vše
Mi ro  č h avo  h i n o  m ange  s avoro

Měli byste mít přehled o tom, kde Vaše 
dítě během dne je a co dělá!

Tento leták vyrobilo SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. za finanční podpory městského obvodu MORAVSKÁ  
OSTRAVA A PŘÍVOZ a Statutárního města Ostrava v rámci projektu „Podpora terénní sociální práce v 
rizikových lokalitách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“.

Co se může stát!
V době otevřených hranic a snadného cestování je důležité vědět, že 

narůstá počet mezinárodních únosů dětí a sexuálního zneužívání dětí. 
Děti se často stávají snadnou kořistí dealerů a narkomanů drog. Málo-
kdo si však uvědomí, že i Vaše děti se mohou stát obětí skutečného úno-
su, zneužití anebo se samy stanou uživateli drog. Z tohoto důvodu byste 
měli mít přehled a zamyslet se nad tím, kde Vaše dítě během dne je, co 
dělá a jakým způsobem tráví svůj volný čas. 

V poslední době přibývá počet pojišťovacích agentů a různých podo-
mních prodejců, kteří se snaží vylákat peníze od rodičů na nevýhod-
né pojištění pro děti nebo nabízejí předražené produkty. I když nabízí i 
malý finanční obnos za podpis smlouvy, v konečném důsledku jsou pro-
dukty nevýhodné nejen pro děti, ale i pro celou rodinu. Zrušení smlou-
vy Vás poté stojí mnoho času a úsilí. 

Co s tím mohu dělat?
Pokud zjistíte, že se v blízkosti Vašeho oby-

dlí, popřípadě školy pohybuje neznámá oso-
ba, která se blíže zajímá o děti, například jim 
nabízí dárky, peníze nebo jiné předměty - 
ohlaste vše terénnímu pracovníkovi ve Vaší 
lokalitě, místnímu sociálnímu odboru nebo 
Policii ČR. Neřešte problém vlastními silami, 
raději vždy vyhledejte již zmíněnou odbor-
nou pomoc. 

  
Pokud Vás osloví v místě bydliště nebo na 

ulici osoba, která se Vám představí jako pojišťovací 
agent nebo prodejce a bude se Vám snažit nabízet lá-
kavé produkty nebo půjčky - odmítněte jeho nabíd-
ku, nic nepodepisujte. Zbytečně si podpisem smlouvy 
přiděláte starosti a problémy, které budete muset ná-
sledně řešit.

Pokud zjistíte, že dítě bere drogy – nepanikařte. Zís-

kejte od dítěte co nejvíce informací, neztrácejte s dí-
tětem kontakt. Nehádejte se s dítětem, které je pod 
vlivem drogy. Rozhovor odložte na pozdější dobu. 
Nebijte ho, fyzické násilí většinou vede k tomu, že u 
dítěte vyvolává pocity ukřivděnosti. Vyhledejte po-
moc např. terénního pracovníka, který Vám pomůže 
situaci řešit. Nespoléhejte na to, že problém se sám 
zázračně vyřeší, nejedná se o pohádku se šťastným 
koncem. 

Bezpečnost dětí je vždy na prvním místě!

Nelze spoléhat na to, že Vám se to 
stát nemůže!


