
Prevencia IT
kriminality 

v súvislosti s deťmi a
mládežou so

znevýhodnením 

OZ HANS

Mgr. Viera Hincová



NÁŠ CIEĽ:
Dať do súvislostí tematiku odlišných potrieb detí so
špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
ľahkým mentálnym postihnutím a zdravotným
znevýhodnením s problematikou prevencie kriminality
v IT priestore 
Poskytnúť tipy  a odporúčania pre efektívne
preventívne aktivity 



 „NIE JE TO O TOM, ČO SA
TI PRIHODÍ, ALE O TOM,
AKO NA TO
ZAREAGUJEŠ.“ 

Epictetus



Deti so zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami

 
Organizácia UNICEF

odhaduje, že v prípade detí
so zdravotným postihnutím

je tri- až štyrikrát väčšia
pravdepodobnosť, že budú

vystavené fyzickému a
sexuálnemu násiliu, ako aj

nedbanlivosti, 

JEDNA ZO 4
HLAVNÝCH

PRÍČIN
ŠIKANOVANIA
podľa Říčana je fakt, že

dieťa je "iné"



V porovnaní s dospelými všetky deti sú v zraniteľnom postavení vzhľadom na
ich stupeň vývoja, obmedzenú právnu spôsobilosť a závislosť od rodičov alebo
iných opatrovateľov. Toto postavenie sa zhoršuje, ak je dieťa postihnuté. Deti

so zdravotným postihnutím čelia vyššej miere násilia, ako aj osobitným formám
násilia súvisiaceho so zdravotným postihnutím, ktoré sa líši od násilia, ktorému

čelia deti bez zdravotného postihnutia. Patrí k nim násilie motivované
predsudkami voči zdravotnému postihnutiu, obmedzovanie, sexuálne
zneužívanie počas každodenných hygienických úkonov, násilie počas

ošetrovania, ako aj nadmerné podávanie liekov
FRA - Európska agentúra pre základné ľudské práva



Deti so zdravotným
znevýhodnením môžu byť

obeťami aj páchateľmi,
príčinou môžu byť aj

samotné prejavy diagnózy
v prevencii je potrebné zachytiť obidve situácie

a predchádzať im



POTREBY DETÍ SO
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
Mentálne postihnutie/znevýhodnenie
Telesné postihnutie
Zmyslové postihnutie
Aspergerov syndróm, autizmus
ADHD, ADD
Vývinové poruchy učenia

spoločným menovateľom je väčšia zraniteľnosť,
otázka vhodného spôsobu podávania informácií a
prípadne zvýšená potreba asistencie a spolupráce



ODLIŠNÉ VNÍMANIE
ONLINE
PROSTREDIA
Deti so ŠVVP môžu mať ťažkosti aj v
situáciách dištančného vzdelávania

Prekážajú im zvuky, preklikávanie prezentácií,
prenášanie úloh do domáceho prostredia
Využívanie sociálnych sietí - otázka veku, bezpečnosti



ASPERGEROV
SYNDRÓM/AUTIZMUS
Svet internetu je pre nich útočiskom
Nevyžaduje priame sociálne interakcie
Má vysokú príťažlivosť 
Potrebujú jasné, konkrétne a presné
informácie a vyjadrenia
Riziká im treba podať ako fakty

V reálnom živote sa až 96% aspergerov potýka so šikanovaním od
okolia, od detí, učiteľov ale aj v zamestnaní od kolegov a
nadriadených
Absencia vhodných modelov správania môže viesť k problémom so
spolužiakmi, so susedmi ( medializované prípady)



POUŽITE ZOZNAMY
NEVHODNÝCH
VYJADRENÍ
Deťom s AS nestačí povedať : nehovor neslušne
alebo dávaj si pozor na internete čo Ti kto píše.
Potrebujú konkrétne vyjadrenia, vety, formulácie,
aby ich vedeli identifikovať

Vytvorte zoznam viet, zoznam vyjadrení, ktoré nie
sú ok, screenshoty, ilustrácie, animácie
Zapojte rovesníkov alebo staršie deti
Zbierajte podnety priamo od detí 



UROBTE ZOZNAM
REŠPEKTUJÚCICH
VYJADRENÍ
Na ospravedlnenie, vyjadrenie ľútosti, odvolanie
alebo odmlčanie sa potrebujú tieto deti tiež
presný "návod"
Rovnako tak návod na presné formulácie, čo
môžu napísať rešpektujúcicm spôsobom
napríklad: prekáža mi keď mi to hovoríš, nepáči sa
mi keď mi nadávaš... 



Online pravidlá
Od pravidiel slušného správania k zákonnosti/legislatívne
dôsledky 
Potrebujeme ich dobre poznať aby sme ich vedeli
konkretizovať 
Systém malých krokov: čo je heslo, čo je nevhodný obsah,
čo treba povedať dospelým
+(nielen) deti s mentálnym postihnutím - jednoduchý
slovník: ľahko čitateľné texty - aj nepočujúci alebo deti z
iného jazykového prostredia
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/pris
tupy/lahko-citatelny-jazyk/  



DÁVAJ POZOR A
BUĎ AKTÍVNY
Môžeme vytvoriť karty pre jednotlivé pravidlá,
plagáty s pravidlami

ľahko čitateľný jazyk
zjednodušenie plagátov
menej prvkov
menej farebnosti





ASPERGEROV
SYNDRÓM/AUTIZMUS
Vhodné modely správania môžeme učiť
napríklad cez komiksy - potrebujú
vizualizáciu 
1.krok - začiatok situácie
2. krok - nesprávne riešenie
3. krok - možnosti správneho riešenia



Zásady prevencie
Neočakávať, že to budú vedieť aplikovať na nové situácie
automaticky
Nepredpokladať zlý úmysel, kým nie je preukázaný
Učia sa aj tie modely, ktoré nie sú správne - nezačínajme
reštrikciou
Nepredpokladať, že majú rovnaké vnímanie minulosti  a
budúcnosti: konkretizácia napríklad: tento mobil budeš
musieť platiť aj po 18 tych narodeninách 



PREZUMPCIA
STATUSU OBETE
Ak sa problém nedokáže, to neznamená, že sa
nestalo nič

Ak existujú pochybnosti treba sa prikloniť k
statusu obete

S dieťaťom treba pracovať v prípade traumatizujúcich
zážitkov aj keď sa nedokázal problém, trauma môe byť
prítomná
Práca s páchateľom - je u nás veľmi zanedbávaná



 

MANAŽMENT
RIZÍK 
mal by byť súčasťou IVVP
odráža situácie ktorých sa dieťa bojí, v ktorých
môže zlyhať - naplánovať kroky čo budeme
robiť v konkrétnej situácii
spoločný kódex v rámci organizácie s ktorou sú
oboznámení rodičia aj deti aj pracovníci
organizácie
dodržiavanie kódexu
prevencia kriminality- aj úpravy fyzického
prostredia, postupy, pravidlá
nie iba reštriktívne ale aj ochranná funkcia



súčasťou preventívnych
aktivít je aj potreba

zapojiť/ vzdelávať rodičov
rovnako je nutné zapojiť a vzdelávať

pedagógov/pracovníkov škôl, CVČ, MVO a
vytvoriť systém ktorý budeme všetci dodržiavať

venovať čas plánovaniu a spolupráci



 

TEÓRIA 
 "PADAJÚCEJ
KULTÚRY"
Prevencia šikany a ďalších negatívnych javov je
spojená s prácou na celkovej atmosfére v triede -
od prvého stupňa kniha Škriatkova pomáhajú
deťom, Zippyho kamaráti a i.
Je to aj vec celkovej kultúry inštitúcie, etického
kodexu, reálneho dodržiavania princípov dospelými
a pod. 



PRINCÍPY KOMUNIKÁCIE S DEŤMI SO
ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

nebojte sa spýtať 
 

neexistujú nesprávne otázky
je to vec dôvery a reakcií dospelého

správajte sa slušne a
zdvorilo

používajte slovo prosím a ďakujem

dohodnite si pravidlá
spoločne

účasť detí na tvorbe pravidiel
zvyšuje pravdepodobnosť ich

dodržiavania

podporujte prosociálne a
pozitívne správanie

 
 

deti, ktoré nedostávajú pohladenia,
si začínajú pýtať facky

dodržiavajte
psychohygienu u detí aj u

seba
dostatok prestávok, pobyt na

čerstvom vzduchu,  redukcia úloh  a
požiadaviek

nevhodné správanie je
často prejavom hlbšieho

problému
chybou môže byť nastavenie

prostredia, preťaženie, nevhodná
komunikácia zo strany dospelých



ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ 
Viera Hincová
www.hans.sk
Projekt Idea Start je podporený z
finančného mechanizmu EHP 2014-
2021. Správcom programu je
Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti
Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 


