
 
  

Detské služby v Peterborough   Detské služby v Cambridgeshire  

01733 864180 & 01733 864170               0345 045 5203 

Po pracovnej dobe - Tím tiesňovej služby  

01733 234724 
 

Policajný tím ochrany detí 101 
Ak je dieťa/ mladý človek v bezprostrednom ohrození volajte 999 alebo sa 
obráťte na miestnu políciu 999  

 

Ak potrebujete pomoc alebo informácie, alebo máte obavy o dieťa alebo 
mladého človeka vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu detí zavolajte na 
linku pre dospelých 0808 800 5000 

 

Detská rada pre ochranu detí v Peterborough 01733 863744 

Detská rada pre ochranu detí v Cambridgeshire 01480 373522 

www.peterboroughlscb.org.uk         www.cambslscb.org.uk 
 

  V rámci Odboru školstva nájdete "Poradenstvo čo robiť keď máte 
podozrenie, že dieťa je sexuálne zneužívané" na adrese  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/279511/step_by_step_guide.pdf 

 

Za HM vládu nájdete Poradenstvo na ochranu detí a mladých ľudí pred 
sexuálnym vykorisťovaním na adrese  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Expl
oitation.pdf 

 

 

 

Písomné informácie stiahnete návštevou 

www.peterboroughlscb.org.uk  alebo    
www.cambslscb.org.uk alebo zavolajte na  

Peterborough alebo  Cambridgeshire LSCB  

     

 

 

 

 

SEXUÁLNE 

ZNEUŽÍVANIE DETÍ 

 

VAROVNÉ ZNAKY  

PRE RODIČOV A OPATROVATEĽOV 

http://www.peterboroughlscb.org.uk
http://www.cambslscb.org.uk
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279511/step_by_step_guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279511/step_by_step_guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploitation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploitation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploitation.pdf
http://www.peterboroughlscb.org.uk
http://www.cambslscb.org.uk


Bojíte sa o dieťa alebo mladého človeka?  

 

 

 

 

 

Na koho to má vplyv? 

 

 

   Ako sa to stane?
 

 
 

 
 

 

 
 

Čo môžem urobiť ako rodič alebo opatrovateľ?  
 
 

Ako rodič alebo opatrovateľ, je dôležité aby ste prediskutovali s deťmi rozdiely medzi 
zdravými a nezdravými vzťahmi a pomohli upozorniť ich na potenciálne riziká. K dispozícii 
je tiež rad praktických krokov, ktoré môžete urobiť na ochranu detí, ako sú:  
  
 byť na pozore pred zmenami v správaní alebo akýmikoľvek fyzickými príznakmi 

zneužívania ako sú napríklad  
 modriny 
 byť si vedomí nových, nevysvetlených darov alebo majetku a pozorne sledovať všetky 

 epizódy neskorých pobytov vonku, alebo nevrátenia sa domov 

 byť opatrní ohľadom starších kamarátov, ktorých môže mať vaše dieťa  alebo ohľadom 

vzťahov s ďalšími mladými ľuďmi, kde sa zdá, existuje akákoľvek nerovnováha moci 

 uistiť sa, že ste chápete riziká spojené s pobytom vášho dieťaťa online a zavedenie 

opatrení na minimalizáciu týchto rizík.   

  
Ak je dieťa v bezprostrednom ohrození volajte 999 alebo sa obráťte na miestnu 
políciu.  


