
 
 
Prezident 
 
Vitajte v kampani Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, ktorý 
ponúka tzv. „toolkit“ – súbor nástrojov na zastavenie sexuálneho násilia na deťoch. 
 
Podľa dostupných údajov je v Európe približne jedno z piatich detí obeťou určitej formy 
sexuálneho násilia, ktorá je jednou z najhorších foriem násilia páchaného na deťoch.  
 
Cieľom kampane Rady Európy JEDNO Z PIATICH je prispieť k riešeniu tohto problému 
zvýšením povedomia a presadzovaním politických plánov a stratégií zameraných na to, aby 
sa deťom, ich rodinám/opatrovníkom, vládam a miestnym a regionálnym samosprávam 
poskytli poznatky a nástroje potrebné na zabránnie sexuálnemu násiliu a sexuálnemu 
zneužívaniu detí ako aj na ich ochranu. Členské štáty Rady Európy, Parlamentné 
zhromaždenie a Kongres miestnych a regionálnych samospráv sa vo vzájomnej spolupráci 
snažia docieliť zmeny právnych predpisov a praxe v oblasti ochrany detí. 
 
Miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za ochranu a posilňovanie bezpečnosti 
a starostlivosti o deti a mládež, a to v spolupráci s ďalšími partnermi, ako napríklad s tretím 
sektorom, verejnoprávnymi organizáciami a súkromným sektorom. Pred európskymi 
mestami a regiónmi stojí výzva zvýšiť povedomie o tejto problematike, navrhovať a 
realizovať akčné plány a stratégie zamerané na určité komunity a investovať do lepších 
služieb. 
 
Kongres vypracoval Pakt miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch, v 
ktorom navrhuje opatrenia a stratégie, od jednoduchých, nákladovo efektívnych iniciatív až 
po komplexné politické opatrenia, ktorými možno účinne podporiť ciele kampane. Podľa 
jedného z navrhovaných opatrení by miestne a regionálne samosprávy mali zriaďovať 
multidisciplinárne centrá ochrany detí, ktoré už existujú vo viacerých mestách. 
 
Kongres pripravil daný súbor nástrojov pre miestne a regionálne samosprávy, združenia, 
mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany, v ktorom ponúka návrhy na 
politické postupy, stratégie a nástroje určené na zabránenie zneužívania, ochranu obetí, 
trestné stíhanie páchateľov a zabezpečenie účasti detí v celom procese. Súbor nástrojov nie 
je vyčerpávajúci, ale predstavuje skôr akýsi návod poskytujúci niekoľko užitočných 
koncepcií, ktoré môžu slúžiť k ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 
zneužívaním. 
 
Pozrite sa bližšie na tento súbor nástrojov a opatrení, ktoré sú vhodné na boj proti 
sexuálnemu násiliu voči deťom a neváhajte sa podeliť o dané informácie s ostatnými! 
 
Pozývam Vás na zapojenie sa do boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí 
prihlásením sa k Paktu miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch na 
webovej stránke: www.coe.int/congress-oneinfive. 
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