
Grooming je forma oslovenia a následného 
budovania dôvery, vzťahu a vytváranie 
emocionálneho prepojenia sexuálneho 
predátora „groomer-a“ s obeťou (najčastejšie 
dieťaťom alebo mladistvým) prostredníctvom 
online nástrojov, alebo aj fyzického kontatu 
za účelom manipulácie a zníženia zábrany 
obete na účely vykorisťovania, prípadne 
až fyzického sexuálneho zneužitia detskej/ 
mladistvej obete.

Ohrozený je však každý človek, ktorý 
prostredníctvom internetu/sociálnych sietí 
prijme (zvyčajne) neznámy kontakt a nadviaže 
s ním „priateľstvo“. Obzvlášť zraniteľnú 
skupinu obetí tvoria deti a mládež a to nielen 
na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote, 
prípadne v kombinácii online a offline formy. 

V prípade, že nechcete aby sa také niečo 
stalo vášmu dieťaťu v budúcnosti:

  hovorte otvorene o rizikách súvisiacich s online 
	 priateľstvami;
		regulujte	im	čas	online	a	otvorene	im	vysvetlite,	
	 prečo	by	nemali	četovať	s	cudzími	ľuďmi.
		zakázaním	internetu	ich	neochránite;
		pomôžte	im	s	nastavením	súkromného	profilu;
		poznajte	ich	priateľov;
		vychovávajte	ich	k	ohľaduplnosti,	aby	sa	v	budúcnosti	
	 nestali	páchateľmi	práve	ony;
		rozprávajte	sa	o	tejto	téme	aj	s	inými	rodičmi,	len	tak	sa	
	 podarí	ochrániť	čo	najviac	detí.

PREVENCIA JE ZÁKLADOM ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI

V prípade, že sa to stalo vášmu dieťaťu:

		zostaňte	pokojní	a	upokojte	aj	svoje	dieťa.	Uvedomte	si,	
	 že	je	vo	veľmi	ťažkej	životnej	situácii	a	zverilo	sa	vám,	
	 lebo	vám	dôveruje	a	potrebuje	pomoc!

		vypočujte	ho	bez	výčitiek,	hnevu	alebo	fyzického	trestu;

		vyhľadajte	pomoc	u	polície	alebo	u	nás.
 
             SME TU PRE VÁS!
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Typy správania sexuálneho predátora, 
prostredníctvom ktorých si buduje „vzťah“ 
s obeťou: 

++  páchateľ-ka môže používať falošný účet na sociálnej sieti;
++  páchateľ-ka sa môže vydávať za mladšieho 
 ako v skutočnosti je, napr. - tvojho rovesníka/ rovesníčku;
++  venuje pozornosť tebe a tvojim problémom;
++  môže sa tváriť, že ti pomáha, dávať ti rady;
++  môže ťa žiadať, aby si o „vás“ nikomu nehovoril-a  
 a nikomu neukazoval-a vaše spoločné konverzácie;
++  môžeš sa ťa snažiť izolovať od tvojich priateľov, rodiny;
++  môže ťa zavolať/ vziať na výlet;
++  môže ti začať kupovať darčeky;
++  môže si od teba začať pýtať protislužby 
 (napr. fotky, video hovor, stretnutie, atď.);
++  môže ti posielať svoje nahé fotky a videá, 
 (prípadne zobrazujúce iných);
++  môže ťa zastrašovať;
++  ako aj v prípade sextingu, obeť groomera môže byť ľahko
 vydieraťeľná v prípade, ak poskytla páchateľovi svoje 
 osobné údaje alebo nahé fotky, na základe čoho môže
 páchateľ-ka žiadať osobné stretnutie s cieľom obeť 
 sexuálne zneužiť.

Občas môže byť veľmi zložité prísť na to, 
že dieťa (obzvlášť v tínedžerskom veku) je obeťou 
sexuálneho predátora. Je preto dôležité venovať 
pozornosť varovným signálom ako napríklad:

++  tajnostkárstvo, schovávanie mobilu, 
 obrazovky počítača/tabletu;
++  má nové veci, ktoré ste mu ako rodič nekúpili;
++  neprimeraný fyzický kontakt aj od známej osoby;
++  zhoršený prospech v škole;
++  záškoláctvo;
++  prejavy depresie, zlý spánok;
++  začne s alkoholom alebo inými návykovými látkami  
 (drogy, ale aj tabletky).

V prípade, že sa ti to deje alebo sa ti niekto  
s takouto skúsenosťou zveril:

++  nenechávaj si to pre seba, pomoc existuje;
++  zver sa človeku, ktorému dôveruješ;
++  ak sa bojíš nepochopenia zo strany najbližších, obráť sa 
 priamo na políciu alebo Linku detskej istoty, stalosato.sk;
++  nenechaj sa vydierať a manipulovať, SME TU PRE TEBA!

ČO TO JE A KTO JE NAJVIAC OHROZENÝ?KTO JE NAJVIAC OHROZENÝ?

P O Z O R !P O Z O R !  

PÁCHATEĽOM NEMUSÍ BYŤ VÝLUČNE NEZNÁMY ČLOVEK. 
MÔŽE NÍM BYŤ AJ NIEKTO, KOHO OBEŤ A JEJ OKOLIE POZNÁ. 


