
ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY:
Školenie o ochrane pred zneužitím
"Všetci sa staráme o športovcov a chránime ich."
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Náš záväzok voči 
ochrane športovcov

Dr. Timothy Shriver 
Predseda Špeciálnych olympiád

Všetci sa staráme o 
športovcov a 
chránime ich.

Špeciálne olympiády dbajú na bezpečnosť 
športovcov. Naším hlavným cieľom je 
zabezpečiť, aby športovci mali možnosť 
vyjadriť svoj názor a cítili sa bezpečne pri 
zdieľaní svojich obáv. Športovci musia 
rozlišovať medzi zdravými prejavmi emócií 
alebo náklonnosti a nezdravými.  

Každý sa musí naučiť rozpoznať správanie, 
ktoré môže naznačovať zneužívanie alebo 
nevhodné správanie. Musíme vedieť, ako 
nahlásiť podozrenie na zneužívanie alebo ak 
došlo k sexuálnemu zneužívaniu.

Každý je zainteresovaný a mal by sa to naučiť; 
člen správnej rady, zamestnanec, tréner, 
dobrovoľník, osoba, ktorá sa pravidelne venuje 
športovcom a športovec.
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41O ochrane pred 
zneužitím

SpecialOlympics.org

Pochopenie sexuálneho 
zneužívania

Prevencia sexuálneho 
zneužívania

Ochrana 
športovcov

Nahlasovanie sexuálneho 
zneužívania



52Čo je sexuálne 
zneužívanie?
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Vynútené sexuálne 
správanie alebo akt

Ukazovanie intímnych 
orgánov iným osobám

Ukazovanie pornografie

Komunikácia sexuálnym 
spôsobom



3Čo si ľudia bežne myslia 
o sexuálnom zneužívaní

Športovci nezneužívajú
iných športovcov

MÝTY FAKTY

x

Športovci môžu zneužívať
iných športovcov

Tréneri nemôžu zneužívať
športovcov

Každý môže zneužívať
športovca

Iba športovkyne
môžu byť zneužívané

Muži môžu byť tiež 
sexuálne zneužívaní 

ženami
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4Čo si ľudia bežne myslia 
o sexuálnom zneužívaní

Tí, ktorí zneužívajú, sú 
cudzí ľudia

Sexuálni násilníci môžu byť 
ľudia, ktorých poznáme a 

veľmi dôverujeme

Sexuálne zneužívanie sa 
nemôže stať pri športe, 
doma alebo v kancelárii

Sexuálne zneužitie sa 
môže stať kdekoľvek, aj 
pri športe, doma alebo v 

kancelárii

x

SpecialOlympics.org

MÝTY FAKTY



5Rozšírenosť 
sexuálneho zneužívania
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Osoby so znevýhodnením majú trikrát vyššiu 
pravdepodobnosť, že budú zneužívané 

8 z 10 žien s intelektuálnym znevýhodnením boli 
zneužité

3 z 10 mužov s intelektuálnym znevýhodnením boli 
zneužití 

8 z 10 prípadov sa stane, keď je niekto osamote

Iba 7 % prípadov zneužívania je nahlásených

4 z 10 zneužívateľov sú ľudia, ktorých poznáme 

Opatrovatelia môžu zneužívať deti  



6Štatistiky o výskyte 
sexuálneho zneužívania

Prípadov 
zneužívania je 
nahlásených

7%

8/10
Žien s intelektuálnym 
znevýhodnením bolo 

zneužitých

8/10

SpecialOlympics.org

Prípadov sa stane, keď 
je niekto osamote

Opatrovatelia 
môžu zneužívať 

deti 

3/10
Mužov s intelektuálnym 

znevýhodnením boli 
zneužití 



7Čo je príčinou sexuálneho 
zneužívania?
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Väčšia závislosť 
na jednom 
opatrovateľovi

Nevedieť, ako sa 
chrániť

Byť osamote 
alebo s jednou 
osobou

Zvyknúť si na 
zneužívanie

Nevedieť, ako 
to nahlásiť



8Fyzické príznaky 
sexuálneho zneužívania

Modriny

Vyrážky

Krvácanie

Opuch v oblasti 
genitálií

Začervenanie

Infekcie 
močových ciest

SpecialOlympics.org

Ďalšie problémy, napr. 
úzkosť, chronická bolesť 
žalúdka alebo bolesť hlavy



9Emocionálne príznaky 
zneužívania
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"Príliš dokonalé" správanie 

Stiahnutie sa

Strach

Depresia 

Nevysvetliteľný hnev 

Vzdor

Nočné mory



10Behaviorálne 
príznaky zneužívania
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Nočné pomočovanie 

Krutosť voči zvieratám 

Začína šikanovať ostatných 

Podpaľačstvo

Utekanie z domu 

Sebapoškodzovanie 
Začne byť priťahovaný 
sexom
Užívanie alkoholu alebo 
drog



11Podpora športovca, ktorý 
je sexuálne zneužívaný
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TEAM 

A

Pre emocionálne príznaky zneužívania:

Pre fyzické príznaky zneužívania:

Opýtajte sa, ako sa dotyčný cíti
Spýtajte sa ich rodičov/
opatrovateľov na akékoľvek 
problémy doma
V prípade príznakov ich dajte 
vyšetriť lekárovi

Športovca musí vyšetriť 
odborník, ktorý sa zaoberá 
sexuálnym zneužívaním, 
napr. lekár



12Emocionálne následky 
sexuálneho zneužívania
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Obviňovanie seba samého 

Cítiť sa špinavý alebo vinný 

Cítiť sa beznádejne

Cítiť strach, že sa na to 

príde

Cítiť hanbu

Cítiť sa bezmocný 

Žiť v ústraní a 

tajnostkárstve



13Zdravotné následky 
sexuálneho zneužívania
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Stres, úzkosť a depresia

Užívanie drog a návykových látok

Začať sa zle správať 

Sebapoškodzovanie



14Čo je zvádzanie (grooming)?
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Niekto robí veci, ktoré vás 
priťahujú
Niekto môže plánovať, že 
vás zneužije
Môže predstierať, že je váš 
dobrý priateľ
Môže predstierať, že má rád 
vašu rodinu 
Môže vás nalákať na sex
Urobí z toho tajomstvo



15Ako si všimnúť 
prejavy zvádzania  
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Oddelí športovca od 
ostatných
Zabezpečuje potreby 
športovca
Správa sa ako člen rodiny 
Prekračujúce hranice 
Dáva športovcovi drogy 
alebo alkohol
Ukazuje pornografiu
Vyhráža sa a obviňuje 
športovca 



16Vyhýbanie sa nevhodnému 
fyzickému kontaktu

Špeciálne 
olympiády

SpecialOlympics.org

Rozpoznajte situáciu
Ak si uvedomíte zlé úmysly, 
zalarmujte sa  
Udržujte fyzické hranice 
Použite ťuknutie lakťom 
alebo päsťou ako forma 
povzbudenia 



17Päť krokov na ochranu 
športovcov
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Viac čítajte Zostaňte v 
bezpečnom 
prostredí

Hovorte o tom Poznajte 
príznaky

Nahláste



Vytvorenie otvorenej 
komunikácie medzi trénermi

Special Olympics

SpecialOlympics.org

Coac

Buďte dôveryhodní

Hovorte jednoducho 

Hovorte (opakujte) veľa krát 

Buďte dobrým príkladom 

Dobre počúvajte



Vytvorenie otvorenej 
komunikácie medzi 
športovcami

SpecialOlympics.org

Special
Olympics

Special
Olympi

Special
Olympics

Slobodne hovorte

Buďte sebavedomí 

Povedzte, čo sa vám nepáči



20Predchádzanie rizikám 
sexuálneho zneužívania 
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Special 
Olympics

Coach

Coach

Special 
Olympics

Zostaňte s ostatnými

Zostaňte s viacerými trénermi 

Zostaňte na otvorenom priestranstve  

Vyhýbajte sa skrytým
miestam



21Čo je to intervencia 
svedka?
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TOILET

Vidíte, že sa niekomu deje niečo zlé
Vidíte sexuálne zneužívanie 
Máte podozrenie, že sa deje niečo zlé



22Čo robiť pri podozrení 
na zneužívanie? 

3 kroky intervencie svedka 

Hovorte Zastavte Zostaňte spolu

SpecialOlympics.org

Nahláste, čo sa deje 

Prerušte to, keď máte podozrenie, že sa niečo deje 

Zasiahnite kedykoľvek, aj pred ostatnými 

Nedovoľte ľuďom, aby skrývali, čo robia



23Pravidlá a kódex 
správania - 1
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Zákaz obťažovania

Umožnite 
nahlasovanie

Podporujte 
bezpečné 

nahlásenie

Pracujte v 
skupinách

Rešpektujte 
všetkých 

Buďte slušní



24Pravidlá a kódex 
správania - 2

Vyhnite sa 
nevhodným 

dotykom

Priateľsky opravte

SpecialOlympics.org

Okamžite 
nahláste 
prípady 

zneužívania

Pomôžte 
polícii pri 

vyšetrovaní 

Neskrývajte 
svoje konanie

Nedovoľte 
trénerovi, aby bol 

so športovcom sám



25Čo je to 
odhalenie?

SpecialOlympics.org

Special 
Olympics

Special 
Olympics

Niekto sa vám zdôverí 

Všimli ste si nevhodné 
správanie

Všimli ste si znaky 
zneužívania 

Všimli ste si, že niekto je 
veľmi blízky k inému človeku



26Nevhodné správanie 
treba nahlásiť 
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Všimli ste si, že sa 
deje niečo zlé 

Počuli ste, ako ľudia 
hovoria zlé veci

Uvideli ste nevhodnú 
textovú správu

Ukázali vám ľudí, 
ktorí majú sex



27Podpora pri 
nahlásení 
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Pokojne vypočujte 

Spýtajte sa, čo sa stalo 

Pochváľte za nahlásenie 

Poďakujte im 

Pomôžte nahlásiť 



28Kde nahlásiť 
prípad zneužívania 
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Kancelária 
Špeciálnych olympiád

Požiadajte o podporu 
iného trénera alebo 
personál Špeciálnych 
olympiád

Upozornite vedenie 
programu Špeciálnych 
olympiád

Nahláste to polícii alebo 
orgánom na ochranu 
detí



29Nahlásenie     
sexuálneho zneužívania
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Zdieľajte tieto údaje:

Meno

Adresa 

Čo športovec povedal 

Príznaky zneužívania

Ako sa zneužívateľ správal 

Kto je zneužívateľ



Všetci sa staráme o 
športovcov a chránime ich.

www.specialolympics.org


