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KAPITOLA I 

CO JE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 

Obchodování s lidmi je vážný zločin a hrubé porušení lidských práv. Každoročně se 
dostávají ženy, muži i děti do rukou obchodníků ve vlastních zemích nebo v cizině. 
Téměř každá země na světe je obchodováním s lidmi ovlivněna, ať už jako země původu 
oběti, tranzitní, nebo cílová země.  

Článek 3, bod (a) Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu OSN proti mezinárodnímu 
organizovanému zločinu, definuje obchodování s lidmi jako najímání, přepravu, předání, 
přechovávání nebo přijímání osob prostřednictvím hrozby nebo užití násilí či jiných 
forem nátlaku, únosu, podvodu, uvedení v omyl, zneužití moci nebo bezbranného 
postavení nebo poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, 
jež má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje 
přinejmenším využívání jiných osob k prostituci nebo jiné formě sexuálního 
vykořisťování, nucené práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví 
nebo odnětí orgánů. 

 
 
1. PRVKY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 
Na základě definice dané Protokolem o obchodování s lidmi je zřejmé, že obchodování s 
lidmi se skládá ze tří základních prvků. 
Čin (Co se stalo) Najímání, přeprava, předání, přechovávání nebo přijímání osob. 
Způsob (Jak se to stalo) Hrozba nebo užití násilí či jiných forem nátlaku, únosu, 
podvodu, uvedení v omyl, zneužití moci nebo bezbranného postavení nebo poskytnutím 
či obdržením platby či výhod osobě, jež má kontrolu nad jinou osobou. 
Účel (Proč se to stalo) Za účelem vykořisťování nebo využívání jiných osob k prostituci 
nebo jiné formě sexuálního vykořisťování, nucené práci či službě, otroctví či praktikám 
podobným otroctví, nevolnictví nebo odnětí orgánů. 
 
Obchodování s lidmi je skrytý zločin, jelikož oběti zřídka vystoupí a hledají pomoc kvůli 
jazykovým bariérám, strachu z obchodníků a/nebo strachu z policejních orgánů. 

Obchodníci používají sílu, podvod nebo nátlak k nalákání obětí, které pak nutí do 
pracovního nebo sexuálního zneužívání. Hledají lidi, kteří jsou z nějakého důvodu citliví, 
např. psychická nebo emocionální zranitelnost, ekonomické těžkosti, nedostatek sociální 
záchranné sítě, živelná pohroma nebo politická nestabilita. Trauma způsobené 
obchodníky může být tak hluboké, že se mnozí nemusejí ztotožňovat s obětí nebo 
požádat o pomoc, a to ani na veřejných místech. Obchodníci mohou být samostatní 
jedinci nebo široké zločinecké sítě. Pasáci, gangy, rodinní příslušníci, zaměstnanci 
pracovních úřadů, zaměstnavatelé domácího služebnictva, majitelé malých firem nebo 
velkých továren, ti všichni byli usvědčeni z obchodování s lidmi. Jejich společnou 
vlastností je ochota zneužívat jiné lidské bytosti kvůli zisku. 

2. OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI je forma obchodování s lidmi a je definovaná jako 
"najímání, převádění, převoz, přechovávání a/nebo přijetí" dítěte za účelem zneužívání. 
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Kdybychom měli popsat obchodování s dětmi jako tvar, bylo by to něco, co má začátek, 
střed a konec. Začátek by byl místo, odkud dítě pochází, střed by byla cesta, kterou 
podniká jako oběť obchodování s lidmi, a konec by bylo místo, kde je dítě 
vykořisťováno.  
Na otázku, proč si myslí, že se některé děti stávají oběťmi obchodování s lidmi, by 
mnoho lidí automaticky odpovědělo, "protože jsou chudé". Ve skutečnosti je chudoba jen 
jedním z mnoha rizikových faktorů, které tvoří náchylnost stát se obětí obchodování. 
Tyto rizikové faktory, které přicházejí v úvahu při určování stupně náchylnosti, jsou často 
popsány jako "faktory na individuální, rodinné, komunitní nebo institucionální úrovni". 
Ačkoliv je těžké získat statistiky týkající se rozsahu obchodování s dětmi, Mezinárodní 
organizace práce odhaduje, že je ročně obchodováno s miliony dětí. Obchodování s dětmi 
bylo mezinárodně uznáno jako hrubé porušení lidských práv dějící se v každé části světa. 
Přesto se rozmach a důsledky této praktiky dostaly do mezinárodního povědomí díky 
dramatickému nárůstu výzkumu a veřejné činnosti. Proto bylo navrženo a zavedeno 
množství potenciálních řešení, která mohou být kategorizována do čtyř skupin aktivit: 
širokosáhlá ochrana, prevence, donucovací právo a podpora obětí. Hlavní mezinárodní 
dokumenty týkající se obchodování s dětmi jsou Úmluva OSN o právech dítěte z roku 
1989, Úmluva z roku 1999 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších 
forem dětské práce a Protokol Organizace Spojených národů o prevenci, potlačování a 
trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi z roku 2000; Úmluva Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2005.  

3. BĚŽNÉ FORMY VYKOŘISŤOVÁNÍ 

Sexuální vykořisťování zahrnuje následující praktiky: Použití dívek a chlapců v 
sexuálních aktivitách zaplacených hotově nebo v naturáliích (běžně známé jako dětská 
prostituce) na ulicích nebo v interiéru, na místech jako jsou nevěstince, diskotéky, 
masážní salony, bary, hotely, restaurace a jiné. Obchodování s děvčaty, chlapci a 
adolescenty pro trh se sexem. Dětská sexuální turistika. Výroba, propagace a distribuce 
pornografie zahrnující děti. Použití dětí v sexuálních představeních (veřejných či 
soukromých). 

Pracovní vykořisťování: Dětská práce se týká především dětí mladších stanoveného 
minimálního věku, obvykle nejméně 14 let, které jsou nuceny pracovat. Celkově může 
mít dětská práce mnoho forem, včetně domácí služby, práce v zemědělství, služby a 
práce v továrnách. Dále jsou děti nuceny do levné a kontrolovatelné práce, práce z 
domova, na farmách, v restauracích a mnoha dalších místech. Termín "dětská práce" je 
často definován jako práce, která děti obírá o dětství, potenciál a důstojnost a která je 
škodlivá pro jejich fyzický a duševní vývoj. Znamená to práci, která je duševně, fyzicky, 
sociálně a morálně nebezpečná a škodlivá pro děti a zasahuje do jejich vzdělávání: 
odebráním možnosti chodit do školy, nucením k předčasnému ukončení školní docházky 
nebo nucením ke snaze kombinovat školní docházku s dlouhou a namáhavou prací. 

Dětské žebrání. Nucené žebrání dětí je typ žebrání, při kterém jsou chlapci a dívky 
mladší 18 let nuceni do žebrání prostřednictvím psychického a fyzického týrání 

KAPITOLA 2 

FORMY VYKOŘISŤOVÁNÍ V RUMUNSKU, ŠPANĚLSKU 
A ČESKÉ REPUBLICE 

 

1. RUMUNSKO 



6 

 

Rumunsko je převážně zemí původu a transitní zemí pro oběti obchodování s lidmi. 
Rumunští občané představují ročně značné procento obětí obchodování s lidmi v Evropě. 
Nejčastějšími formami vykořisťování je sexuální zneužívání, nucená práce a nucené 
žebrání. V průběhu let zahrnovaly cílové země státy, jako je Itálie, Španělsko, Francie, 
Německo, Velká Británie, Řecko a Česká republika, ale v posledních letech se počet 
rumunských vykořisťovaných občanů zvýšil také na severu Evropy v zemích jako 
Norsko, Švédsko a Dánsko. Nezletilé dívky reprezentují téměř třetinu rumunských obětí 
obchodování s lidmi. 

Obchodování s lidmi je ve článku 210 rumunského Trestního zákoníku uvedeno jako: 

(1) Najímání, přeprava, předání, přechovávání nebo přijímání osoby za účelem jejího 
vykořisťování spáchané prostřednictvím 
a) Donucení, únosu, uvedení v omyl, zneužití autority; 

b) Zneužití neschopnosti bránit nebo vyjádřit svou vůli nebo stavu bezbrannosti osoby; 

c) Nabízením, poskytnutím nebo obdržením peněz za účelem získání souhlasu osoby, 
která má nad obětí kontrolu. 

Trestem je odnětí svobody na  3 až 10 let a odebrání některých práv. 

(2) Obchodování spáchané státním úředníkem při výkonu jeho povolání je trestáno 
odnětím svobody na 5 až 12 let. 

(3) Souhlas oběti není brán jako vysvětlující příčina. 

Obchodování s nezletilými je popsáno v článku 211 rumunského Trestního zákoníku 
jako: 

1) Najímání, přeprava, předání, přechovávání nebo přijímání nezletilé osoby za účelem 
jejího vykořisťování je trestáno odnětím svobody na 3 až 10 let a odebráním některých 
práv. 

(2) Pokud byl čin spáchán státním úředníkem při vykonávání jeho povolání, je trestem 
odnětí svobody na 5 až 12 let a odebrání některých práv. 

(3) Souhlas oběti není brán jako vysvětlující příčina. 

Statistiky týkající se Rumunska byly pořízeny s podporou Národní agentury proti 
obchodování s lidmi, která má za úkol koordinaci, respektive monitoring situace 
fenoménu obchodování s lidmi na národní úrovni, poskytování podpory obětem obchodu 
s lidmi a jejich sociální reintegraci. 

 

Statistika pokrývající období let 2012-2014. 

Počet obětí mezi rumunskými občany 

ROK Ženy Muži Dívky Chlapci CELKEM 

 2012 348 323 327 43 1041 

 2013 299 297 278 22 896 

2014 283 184 280 10 757 
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Počet obětí vnitrostátního obchodování mezi rumunskými občany 

ROK Ženy Muži Dívky Chlapci CELKEM 

 2012 99 95 266 37 497 

2013 65 44 219 16 344 

2014 84 8 242 5 339 

 

Počet obětí mezinárodního obchodování mezi rumunskými občany 

ROK Ženy Muži Dívky Chlapci CELKEM 

2012 249 228 61 6 544 

2013 234 253 59 6 552 

2014 181 174 27 5 387 

 

Počet obětí mezi rumunskými občany - podle formy vykořisťování 

ROK FORMA 
VYKOŘISŤOVÁN

Í 

Ženy Muži 

Dívky 
Chlapc

i 
CELKE

M 

2012 Sexuální zneužívání 235 9 299 10 553 

Nucená práce 94 275 14 27 410 

Nucené žebrání 8 27 9 4 48 

Nucená krádež 0 3 1 2 6 

2013 Sexuální zneužívání 202 0 246 0 448 

Nucená práce 73 276 7 19 375 

Nucené žebrání 10 17 9 2 38 

Nucená krádež 0 1 1 1 3 

2014 

Sexuální zneužívání 225 0 249 1 475 

  

30 

 

152 

 

3 

 

3 

 

188 

 
Nucená práce      

Nucené žebrání 16 30 1 6 53 
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Nucená krádež  

0 

 

2 

 

1 

 

0 

 

3 

 

Dětská pornografie 0 0 19 0 19 

Pokus o 
vykořisťování 

 

10 

 

0 

 

4 

 

0 

 

14 

  

Zahraniční oběti identifikované v Rumunsku 

ROK Počet 
dospělých 

Počet 
nezletilých 

Forma vykořisťování 

2012 4 0 Sexuální zneužívání 

2013 2 0 Sexuální zneužívání 

2014 0 0 - 

 

Proces identifikace obětí obchodování s lidmi v Rumunsku 

Identifikace obětí obchodování s lidmi je proces určování, zda se osoba stala obětí 
obchodování s lidmi. Toho může být dosaženo formálně soudními orgány následovně po 
kriminálním vyšetřování a prostřednictvím poskytovatelů služeb a sociálních průzkumů, 
ale také neformálně skrze analýzu indikátorů, které nám poskytují vodítka ohledně 
existence možného případu obchodování s lidmi. 

Identifikace zahrnuje navázání prvního kontaktu s osobou, která je údajnou obětí 
obchodování s lidmi, analýzu indikátorů, jež mohou pomoci instituci/organizaci, která je 
s touto osobou v kontaktu, určit existenci možných případů obchodování s lidmi, a také 
dosažení prvního výslechu pouze odborným personálem, který může zjistit přítomnost 
prvků obchodování s lidmi. 

V Rumunsku existuje Národní mechanismus pro identifikaci a postoupení obětí 
obchodování s lidmi, který detailně uvádí možnosti formální a neformální identifikace 
obětí obchodování s lidmi. Formální identifikace by měla být následována postoupením 
oběti specializovanou strukturou proti obchodování s lidmi v rámci policie nebo státního 
zastupitelství na příslušnou instituci zodpovědnou za koordinaci pomoci, tedy příslušné 
regionální centrum Národního agentury proti obchodování s lidmi. Pokud je oběť 
identifikována nespecializovanými pracovníky policie nebo státního zastupitelství, měli 
by odkázat osobu na příslušný orgán proti obchodování s lidmi v rámci své vlastní 
struktury. Pokud je identifikována zahraniční oběť, podílí se na řízení rumunský 
Generální inspektorát pro přistěhovalectví a pomoci může také Mezinárodní organizace 
pro migraci v případě, že jde o případ repatriace. Pokud je oběť nezletilá, měl by do 
tohoto procesu být zapojen zástupce příslušného generálního ředitelství sociální pomoci a 
ochrany dětí (v rámci krajské rady). Neformální identifikace může být prováděna 
diplomatickými misemi a konzuláty, inspektory práce, zdravotníky, pracovníky 
vzdělávacích institucí, poskytovateli služeb, nevládními organizacemi a občany pomocí 
seznamu ukazatelů stanovených v Národním mechanismu pro identifikaci a postoupení 
obětí  obchodování s lidmi. 



9 

 

Pokud organizace nebo instituce přijde do kontaktu s obětí obchodu s lidmi a nedokáže jí 
řádně pomoci nebo zajistit všechny její potřeby, měla by být vynaložena veškerá snaha 
pro její identifikaci a postoupení organizaci/instituci, která bude schopna zajistit 
potřebnou pomoc. 
Je důležité zevrubně prověřit osoby postoupené nápomocným organizacím/institucím 
jako oběti obchodování s lidmi, aby bylo s jistotou určeno, že jsou skutečně oběťmi 
obchodování s lidmi, nikoliv pašovanými nebo jinak nestandardními přistěhovalci, nebo 
dalšími jedinci zneužívanými či v jiné bezbranné situaci, kteří mohou potřebovat pomoc 
a/nebo ochranu. 
 Proces prověřování se skládá ze dvou fází: 
 Hodnocení rozsahu ukazatelů, které mohou být vyhodnoceny ještě před výslechem 

jedince. 
Výslech jedince sestávající ze sady otázek týkajících se fází najímání, převezení a 
vykořisťování jejich zkušenosti s obchodováním s lidmi. 

Ukazatele pro identifikaci obětí obchodování s lidmi jsou pohlaví, věk, sociální 
situace, nedostatek dokumentů, místo, na kterém byla oběť nalezena, znamení, která 
mohou poukazovat na zneužívání. 
 
 

2. ŠPANĚLSKO 

 Ve Španělsku je obchodování s lidmi definováno v souladu s podmínkami článku 177 
bis Trestního zákoníku jako najímání, přeprava, převod, přechovávání, přijetí nebo 
ubytování osob s použitím násilí, zastrašování nebo podvodu, nebo zneužitím stavu 
nadřazenosti, potřeby nebo bezbrannosti na straně oběti, ať už španělské nebo 
zahraniční, z jakéhokoliv z následujících důvodů: 

 Uložení vynucených služeb nebo práce, otroctví nebo praktik podobných otroctví, 
služby nebo žebrání. 

 Sexuální vykořisťování včetně pornografie. 
 Odnětí tělesných orgánů. 
Souhlas oběti je nepodstatný, pokud se prokáže, že byl opatřen s použitím nezákonných 
prostředků. Pokud se čin týká právně nezletilé osoby, bude klasifikován jako 
obchodování s lidmi i v případě, že nebyl použit žádný z výše uvedených způsobů. 
Španělsko je tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti, se kterými je obchodováno za 
účelem komerčního sexuálního zneužívání a nucené práce. Oběti jsou především ženy ve 
věku mezi 18 a 25 lety z Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Rumunska, Brazílie, Ekvádoru, 
Kolumbie a Nigérie. Tyto ženy jsou najímány v jejich zemích původu a převezeny za 
hranice mafiemi, kterými jsou podvedeny nebo přinuceny. Obvykle je jim nabízena práce 
ve Španělsku a po příjezdu se většina z nich ocitne zavřená v nevěstincích. V malém 
měřítku jsou do Španělska přiváženy čínské oběti, zejména pak pro nucenou práci. 
 
Trasy obchodování 

Vzhledem k blízkosti Španělska k severní Africe obchodní trasy často zahrnují Španělsko 

jako cílovou nebo tranzitní zemi na evropský kontinent. Oběti obchodu s lidmi, zejména 

mladé ženy, se rekrutují z východní Evropy a Jižní Ameriky. Kanárské ostrovy zůstávají i 

nadále jednou z nejvíce používaných cest pro nelegální přistěhovalce ze západní Afriky. 

Španělsko a Itálie jsou zeměmi nejvíce přijímajícími osoby vyvážené pro obchod ze 

západní Afriky obecně a zejména Nigérie, ať už pro práci, sex nebo odebrání jejich 

orgánů. 

Zdroje obchodování nejsou omezeny jen na sousední regiony, oběti jsou přiváženy až z 

východní Asie. 

Španělská síť proti obchodování s lidmi (www.redcontralatrata.org), složená z více než 
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20 organizací, je platforma snažící se podporovat a chránit práva obětí obchodování s 

lidmi a tento obchod vymýtit. Síť organizuje a sponzoruje různá setkání a konference 

týkající se identifikace obětí obchodování s lidmi, a zveřejnila základní vodítko k 

identifikaci, postoupení a ochraně obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování. Síť odhaduje, že je ve Španělsku nejméně 50.000 lidí, kteří jsou oběťmi 

obchodování s lidmi. Zvláště náchylní k obchodování s lidmi jsou migranti z Rumunska a 

Bulharska a možná také nezletilí migrující bez doprovodu, ačkoliv údaje o druhé skupině 

jsou jen omezené. Zdá se pravděpodobné, že v posledních letech došlo k nárůstu počtu 

nezletilých dětí obchodovaných do Španělska za účelem nuceného žebrání. 

2.1 Situace nezletilých 

V oblasti počtu dětských obětí obchodování s lidmi existuje širokosáhlý nedostatek 

údajů. Instituce ombudsmana zdůrazňuje, že při řešení dětské migrace musí orgány tuto 

skutečnost oznámit v kanceláři státního zastupitelství a musí zaznamenávat příchod 

nezletilého v samostatné databázi. Kromě toho musí orgány potvrdit právní vztah mezi 

nezletilým a dospělým/i, se kterým/i přicestoval. 

2.2. Sexuální vykořisťování  

Podle odhadů ze strany Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Evropě je identifikována 

pouze jedna z dvaceti potenciálních obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování. V roce 2009 bylo tedy 6157 jedinců identifikováno jako ohroženi, z nichž 

bylo 1301  identifikováno jako oběti; v roce 2010 bylo 15075 lidí identifikováno jako 

ohroženi, z nichž 1641 bylo nakonec identifikováno jako oběti; v roce 2011 bylo 14370 

lidí identifikováno jako ohroženi, z nichž 1082  bylo nakonec identifikováno jako oběti.  

Španělsko také potvrzuje trend, který UNODC zaznamenal ve své zprávě o obchodování 

s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v Evropě, pokud jde o pohlaví obětí, které 

jsou téměř výhradně ženy. 

S ohledem na profil jednotlivců v nebezpečí, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi za 

účelem sexuálního vykořisťování ve Španělsku za rok 2009 a 2010, španělské Centrum 

pro zpravodajskou činnost pro boj proti organizovanému zločinu popsalo typický profil 

jako rumunskou ženu ve věku mezi 18 a 32 lety a brazilskou ženu mezi 33 a 42 lety. 

Údaje poskytnuté za rok 2011 nebyly shromažďovány podle národnosti, ale odkazují na 

rumunskou, brazilskou a paraguayskou národnost. Informace poskytnuté touto instituci v 

roce 2011 jsou omezené a zaznamenávají pouze fakt, že 47% z obětí pochází z Ameriky, 

45% pochází z Evropy a 7% pochází z Afriky. Tyto údaje a informace pocházejí ze 

zprávy španělského veřejného ochránce práv "Obchodování s lidmi ve Španělsku: 

Neviditelné oběti" z roku 2012. 

 

Další oficiální údaje pocházejí ze statistického úřadu EUROSTAT. V roce 2013 Eurostat 

zveřejnil první výzkumnou publikaci o obchodování s lidmi v Evropě. Tento dokument 

představuje druhou výzkumnou publikaci na úrovni EU o statistice v oblasti obchodování 

s lidmi a obsahuje údaje za roky 2010, 2011 a 2012. 

 

Počet registrovaných obětí přicházející do styku s úřady (na 100 000 obyvatel) 

  Španělsko 

2010 

Obětí celkem  1605 

Obětí na 100.00 obyvatel  3,5 

Mužů průměrně 0,6 
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Žen průměrně 6,3 

2011 

Obětí celkem  234 

Obětí na 100.00 obyvatel  0,5 

Mužů průměrně 0,1 

Žen průměrně 0,9 

2012 

Obětí celkem  125 

Obětí na 100.00 obyvatel  0,3 

Mužů průměrně 0,0 

Žen průměrně 0,5 

 

 

Je zřejmé, že údaje oficiálně hlášené španělskou vládou nejsou příliš spolehlivé, s 

přihlédnutím k vysokými rozdílům mezi těmito roky. 

Španělská komise pro pomoc uprchlíkům (CEAR) vyzvala španělskou vládu, aby uznala 

obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování jako důvod pro mezinárodní 

ochranu a poskytla obětem právo žádat o azyl. 

Podle CEAR i přes jasnou vazbu mezi obchodováním s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování a perzekucí na základě pohlaví, což je uznávaný důvod pronásledování 

podle právních předpisů španělského azylového práva, španělské orgány systematicky 

odmítají přijímat žádosti o azyl od žen, které utrpěly sexuálním vykořisťováním. V 

současné době je ochrana poskytovaná obětem obchodování s lidmi ve Španělsku 

podmíněna jejich spoluprací na odhalování zločineckých sítí. Oběti se však často obávají 

pomsty spáchané na nich a jejich rodinách ze strany zločinců zapojených do sítí 

obchodníků s lidmi, kvůli čemuž je pro ně obtížné spolupracovat s policií. 

 

2.3. Proces identifikace obětí ve Španělsku  

V říjnu 2011 několik ministerstev, státní zastupitelství a Generální rada soudnictví 

schválily Rámcový protokol o ochraně obětí obchodování s lidmi. Cílem tohoto 

protokolu je vytvořit funkční směrnice pro odhalování, identifikaci, podporu a ochranu 

obětí obchodu s lidmi, za účelem posílení koordinace mezi institucemi zapojenými do 

těchto procesů a definování mechanismů pro vztah mezi orgány, které jsou v oblasti 

činné. 

 

Pokud existuje důkaz, že možná oběť obchodování je právně nezletilá, policejní útvar 

zodpovědný za identifikaci uvědomí státní zastupitelství a jednají v souladu s 

následujícími podmínkami: 

Konkrétní činnosti v případech obětí obchodování s lidmi, které jsou nezletilé. 

 

Podpora: 

1. Právně nezletilým obětem musí být okamžitě poskytnuta pomoc, podpora a ochrana. 

Všechna přijatá opatření budou řešit jejich bezpečnost, fyzické a psychosociální zotavení, 

vzdělání a hledání trvalého řešení jejich situace. Tato opatření musí být založena na 

obzvláště zranitelném stavu obětí obchodování s lidmi, které jsou právně nezletilé, a musí 

být uplatněna po individuálním posouzení konkrétních okolností oběti, s přihlédnutím k 

jejímu názoru, potřebám a zájmům. 

2. Opatření na pomoc právně nezletilým obětem musí rovněž zřídit podpůrné 
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mechanismy zaručující doprovázený návrat do místa původu, včetně návratu právně 

nezletilých obětí, které přicházejí ze zemí Evropské unie, v nejlepším zájmu nezletilého, 

a vyhodnotit, mezi jinými podmínkami pro návrat, výhody zotavení v rodinném kontextu. 

3. Veřejná instituce odpovědná za právní ochranu právně nezletilé oběti nebo kancelář 

státního zastupitelství může navrhnout doporučení na konkrétní prostředky pro oběti 

obchodování s lidmi z důvodu ochrany nebo specializované péče. Tyto zdroje musí 

zaručit řádné oddělení těch, kteří jsou pod a nad hranicí zákonné zletilosti. 

 

2.4. Nezletilé zahraniční oběti bez doprovodu: 
 

1. Potřebná opatření budou přijata s cílem zjistit totožnost, státní příslušnost a/nebo místo 

původu právně nezletilého a v případě těch, kteří nejsou doprovázeni, musí být 

rozmístěny nezbytné zdroje, aby se nalezly jejich rodiny, a zajistit tak, že budou 

zastupování. 

2. Nezletilým zahraničním obětem obchodování s lidmi bez doprovodu musí být 

věnována zvláštní pozornost, neboť jsou obzvláště zranitelné, a do doby, než je nalezeno 

trvalé řešení, budou použita vhodná posilování opatření v souladu s potřebami 

nezletilého. 

3. Při nejbližší možné příležitosti musí být přijata trvalá řešení jejich budoucnosti a 

mohou obsahovat repatriaci a reintegraci v zemi původu, udělení statutu mezinárodní 

ochrany nebo udělení pobytu, popřípadě pobytu a pracovního povolení. 

4. Bez ohledu na otázky upravené v tomto protokolu musí být situace nezletilých 

zahraničních obětí obchodování s lidmi bez doprovodu řešena v souladu s podmínkami 

protokolu uvedeného v článku 190.2 Nařízení Organického zákona 4/2000. 

 

2.5. Ochrana při jednání s (právně) nezletilými oběťmi 

1. V průběhu policejního vyšetřování a trestního řízení týkajícího se možných právně 

nezletilých obětí obchodování s lidmi musí přijata nezbytná opatření, aby se zabránilo 

sekundární viktimizaci. Ve všech případech bude přijat jediný výslechový protokol. 

Výslech se provádí okamžitě, za vhodných podmínek, za přítomnosti státního zastupce, 

zaručující v případě pochybností presumpci právní nezletilosti, a přijetí mechanismů 

nutných pro předběžné ustanovení důkazů, pokud je to nutné. 

2. S ohledem na zvláštní zranitelnost právně nezletilých obětí obchodování s lidmi musí 

být přijata další ochranná opatření při všech výsleších a vyšetřeních prováděných při 

vyšetřováních a soudních přelíčeních, mimo jiné tato: 

a) Tyto procedury musí být provedeny bez zbytečného prodlení, jakmile bylo příslušným 

orgánům doručeno oznámení o situaci. 

b) Konají se pokud možno v prostorách, které byly připraveny nebo přiděleny k tomuto 

účelu. 

c) Všechny výslechy budou, pokud je to nutné, zahrnovat odborníky s příslušnou 

odbornou přípravou. 

d) Bude proveden jen minimální počet výslechů, a to pouze v nezbytně nutných 

případech. Prohlášení právně nezletilého musí být zaznamenávána s použitím 

technických prostředků umožňujících audiovizuální reprodukci všude tam, kde je to 

možné. 

e) Procedury musí být prováděny za přítomnosti právního zástupce, není-li tato osoba z 
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odůvodněných příčin vyloučena. 

Na druhé straně také existuje několik protokolů vypracovaných některými regionálními 

vládami (Galicia a Katalánsko). 

 
 
3. CZECH REPUBLIC 

3. Česká republika 

Česká republika byla původně především zdrojovou zemí. V průběhu let se stala i zemí 

cílovou a tranzitní. Nejdříve se jednalo o sexuální vykořisťování a později dochází i 

k pracovnímu vykořisťování (stavebnictví, textilní průmysl). Na konci 90. let se objevuje 

tzv. ukrajinský „klientský systém“. Jedná se o systém, kdy klient  (občan Ukrajiny) 

zaměstnává své krajany a vykořisťuje je. V České republice žije početná vietnamská 

komunita, kde dochází rovněž k vykořisťování. Vzhledem k její uzavřenosti je prakticky 

vyloučeno, že se některý její člen obrátí na policii a podá trestní oznámení. 

 

V současné době je Česká republika především  zemí cílovou a tranzitní , nicméně je také 

zemí zdrojovou. V České republice jsou obchodováni občané Slovenska, Nigérie, 

Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a  Ruské federace. Během několika uplynulých let byly 

také obchodovány osoby z Rumunska a Bulharska. Čeští občané jsou obchodováni  v ČR 

a dále především ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu, Francii,  Finsku, Polsku a 

Slovinsku. 

Nejčastější formou obchodování je obchodování s cílem sexuálního a pracovního 

vykořisťování. Nejvíce  obětí je evidováno v Praze. Příhraniční oblasti s Německem a 

Rakouskem  a hlavní město Praha jsou oblasti, kde se daří prostituci.  

Pachatelé trestného činu obchodování s lidmi  jsou převážně osoby se základní školou 

nebo manuálně pracující. Vedle Čechů jsou pachateli čeští Romové a rovněž i cizinci, 

kteří mají povolení k pobytu na území České republiky. Tito využívají své vazby k zemi 

původu, znalost jazyka, kulturní a ekonomické prostředí v zemi původu. Pachatelé 

využívají k dosažení svých cílů lsti, závislosti nebo omylu. Dlouhodobě se jedná o 

občany Ukrajiny a Slovenska, ale i Nigérie.  

Statistiky týkající se České republiky byly zpracovány na základě Zprávy o stavu 

obchodování s lidmi v České republice, která je zveřejněna na webových stránkách 

Ministerstva vnitra. 

3.1. České oběti v zahraničí/obchodování s lidmi mimo území ČR 

Zprávy o obchodovaných Češích se dozvídají pracovníci zastupitelských úřadů  nebo 

jsou oběti identifikovány pracovníky neziskových organizací v cílové zemi a tyto se 

obrací s žádostí o pomoc na  české neziskové organizace.   

Nejvíce obchodovaných osob s českým občanstvím bylo zjištěno ve Velké Británii. 

V roce 2013 bylo identifikováno 32 osob (2 nezletilí) a  42 osob (jeden nezletilý) v roce 

2014. 

 

Země 2013 2014 

Velká Británie 32 42 

Francie 10 0 

Německo 7 0 

Nizozemí 4 4 



14 

 

Finsko 1 0 

Polsko 1 0 

Polsko 1 0 

Slovinsko 0 4 

Celkem 55 50 

 

3.2. Obchodování s lidmi na území  

Prostituce 

Dle odhadů se nabízí k prostituci až 13 000 žen. Zejména v příhraničních  oblastech se 

této činnosti věnuje „příležitostně“ velké množství žen. Některé přijíždějí na víkendy 

nebo prodloužené víkendy s cílem přivydělat si. Nejedná se pouze o ženy ze sociálně 

vyloučených lokalit nebo sociálně slabých rodin.  Mnohdy si takto přivydělávají 

studentky a vysokoškolsky vzdělané ženy. Tyto ženy poskytují sexuální služby 

dobrovolně.  Jedná se převážně o Češky a Slovenky různých věkových a  sociálních 

vrstev.  

Mimo těchto dvou národností provozovaly prostituci občanky Ukrajiny, Rumunska, 

Ruska, Polska, Moldavska, Maďarska a Litvy, Nigérie.  

V posledních letech je na ústupu pouliční prostituce.  Pouliční prostitutky provozuji 

obvykle osoby, které jsou v obtížné sociální situaci a bez vzdělání. Tyto osoby patří 

k nejrizikovější skupině – užívání drog a nechráněný sex.   Tento druh prostituce 

provozují převážně Češky, Slovenky a Romky a je provozován především v centru Prahy, 

Teplicích a okolí (tradiční místo) a na hlavním tahu do Rakouska a Německa.  

V některých lokalitách dochází ke snižování počtu klubové prostituce, jíž rozumíme 

kluby, noční podniky, masážní salony a penziony, kde je nabízen erotický program a 

služby. Zejména v Praze dochází k velké fluktuaci mladých žen. V roce 2013 se zvýšil 

počet Rumunek a Nigerijek. Kluby fungují dále v místech, které se nacházejí nedaleko od 

hranic s Německem a Rakouskem.  V ostatních oblastech České republiky dochází 

k zavírání klubů.  

Zvyšuje se naopak poskytování sexuálních služeb za úplatu v privátních bytech. Ceny 

zde jsou samozřejmě nižší. Služby zde poskytují převážně Češky, v menší míře Slovenky 

a Ukrajinky. Jedná se často o ženy, které se starají o nezletilé děti. Monitoring těchto míst 

je velmi komplikovaný. Obyvatelé domů,  mnohdy o této skutečnosti ani nevědí. 

Nábor bývá prováděn neformálně, a to prostřednictvím přátel a známých a formálně 

prostřednictvím inzerátu s nabídkou práce, svatby či cestování. Byly zjištěny i případy 

účelových manželství, kde ženy byly nuceny k prostituci.  

Pokusy o regulaci  

V České republice není prostituce regulována. Byly předloženy dva návrhy na regulaci 

prostituce. Magistrát hlavního města Prahy  vypracoval návrh na regulování prostituce a 

zastupitelstvo ho schválilo. Druhý návrh zákona o toleranci prostituce předložila skupina 

poslanců. Vláda zamítla oba návrhy.  

Pracovní vykořisťování 

Zdrojové země u tohoto druhu vykořisťování jsou zejména:  Ukrajina, Rumunsko, 

Bulharsko, Slovensko, Polsko, Mongolsko a Vietnam. V domovských státech fungují 

skupiny, které vystupují jako legální agentury práce. Nabízí práci v České republice 

s velmi dobrým výdělkem. Nabízí pomoc při vyřizování pracovního povolení a pobytu. 

Po příjezdu lidé vykonávají podřadnou, fyzicky náročnou práci za minimální nebo žádný 
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plat.  Někdy je jim odebrán pas a tvrzeno, že mají dluh, který musí odpracovat. 

K závislosti vede i fakt, že neznají jazyk a právní úpravu.  

Ke zprostředkování práce dochází i neformálními způsoby, a to prostřednictvím internetu 

nebo na základě dobrých zkušeností lidí z okolí.  

V posledních letech se objevilo mnoho případů pracovního vykořisťování občanů 

Rumunska a Bulharska.  Jedná se o občany Evropské unie, kteří nepotřebují pracovní 

povolení. Tito lidé pracují ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví. K náboru dochází 

v zemi původu většinou přes zprostředkovatelskou agenturu. 

Na webových stránkách Státního úřadu bezpečnosti práce www.suip.cz jsou v rámci 

preventivních opatření vyvěšeny informační materiály týkající se zaměstnávání. 

Materiály jsou rovněž v rumunském a bulharském jazyce. 

Čeští občané jsou pracovně vykořisťováni ve Velké Británii. Pokračoval trend, kdy 

docházelo k náboru nezaměstnaných z ČR a Slovenska.  Po příjezdu na území požádají 

místní úřad o sociální pomoc. Poté jim je řečeno, že práce není a oni odjedou. 

Organizátoři pobírají jejich dávky a dochází tak ke zneužívání sociálních dávek. 

3.3. Dětské oběti obchodování s lidmi 

Obchodování s dětmi pro sexuální účely za peníze má tři formy: dětskou prostituci, 

dětskou pornografii a obchod s dětmi. 

Dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)  za rok 2013 bylo 33 dětí (27 

dívek a 6 chlapců)   zneužíváno k výrobě pornografie. Bylo nahlášeno 22 případů dětské 

prostituce, kde 21 případů tvořily dívky. V roce 2014 bylo zjištěno 33 případů zneužití 

dětí k výrobě dětské pornografie a 17 případů zneužití dětí k dětské prostituci. V roce 

2013 byl zjištěn jeden případ podezření z nelegální adopce a v roce 2014 to byly dva 

případy. 

V Praze funguje Zařízení pro děti cizince. Péče v tomto zařízení odpovídá péči 

poskytované českým dětem v obdobných zařízeních, ale s některými službami navíc, jako 

např. využívání služeb tlumočníků nebo zvýšený počet vyučovacích hodin českého 

jazyka. Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu 

v České republice při zachování, pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, 

kulturně-historických a náboženských zvyklostí. 

V zařízení se zdržovalo 39 nezletilých bez doprovodu – 29 chlapců a  10 dívek. 6 

nezletilých požádalo o mezinárodní ochranu.   

 

Podezření na dětské oběti 

rok Chlapci Dívky Do 15 let 15 let – 18 

let 

celkem 

2013 0 7 3 4 7 

2014 0 5 3 2 5 

 

 

Země původu 2013 2014 

Azerbájdžán 1 0 

Bosna a Hercegovina 1 0 

Bulharsko 1 1 

http://www.suip.cz/
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Chorvatsko 2 1 

Rumunsko 1 3 

USA 1 0 

Celkem 7 5 

 

Druh obchodování 2013 2014 

Krádeže 5 3 

Prostituce 2 0 

Nucené žebrání 0 2 

  

 Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi 

Cílem programu je chránit pravděpodobné oběti obchodování v případě, že se rozhodnou 

spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a souhlasí s podmínkami účasti. 

V rámci programu dochází k úzké součinnosti mezi neziskovými organizacemi, policií a 

organizací IOM. 

Počet obětí zařazených do Programu 

Země 

původu 

2013 2014 

ČR 4 1 

Slovensko 4 1 

Vietnam 1 0 

Rumunsko 14 39 

Bulharsko 0 2 

celkem 23 44 

 

Forma vykořisťování 

 Pracovní vykořisťování Sexuální vykořisťování 

2013 18 5 

2014 43 0 

 

Počet obětí 

 Muži Ženy  

2013 14 9 

2014 33 10 

  
 
4. INDIKÁTORY/UKAZATELÉ 
 

Je důležité znát/poznat, jak odhalovat možné oběti, abychom je mohli odkázat na 
specializované služby a aby obdržely pomoc. Nicméně, jestliže jsou nezletilí (je jim méně 
než 18 let), jsou pro ně určena specifická řízení. Proto by měli být v případě pochyb 
považování za nezletilé a měla by jim být poskytnuta podpora, pomoc a ochrana. Je-li to 
vhodné, bude jejich přesný věk určen kompetentním úřadem.  

Existují určité znaky, které mohou odborníkům pomoci identifikovat děti, které mohou 
být oběťmi obchodování s lidmi. Tyto ukazatelé jsou: 
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Všeobecné znaky 

 Strach a problémy při mluvení o situaci, kterou prožívají nebo při hovoru 
s rodinou či přáteli. 

 Sociální izolace: omezený kontakt s lidmi, kteří nejsou spojeni 
s vykořisťovatelskou sítí, neznalost místa a adresy, kde žijí. 

 Nevlastnění pasu nebo jiného druhu identifikačního dokladu. V případě, že je 
vlastní, tyto se zdají být falešné (včetně data narození). 

 Nemohou se volně pohybovat nebo jsou na každou schůzku doprovázení. 
 Jsou v situaci vícenásobné závislosti (ubytování, strava nebo jiné služby).  
 Nemožnost vzdělání a učení. 

 
Emocionální ukazatelé  

 Deprese 
 Izolace 
 Úzkost 
 Regresivní chování 
 Nedostatek emoční kontroly 
 Opakované a různé fóbie 
 Psychosomatické problémy nebo citové strádání 

 

Ukazatelé týkající se chování 

 Nechuť mluvit, lžou nebo sledují instrukce 
 Extrémně nervózní nebo zvláště citliví či snadno ovlivnitelní 
 Vyhýbavé odpovědi nebo ukazují porozumění 
 Vyhýbají se očnímu kontaktu ve věcech, které nesouvisí s kulturními tématy 
 

Zdravotní ukazatelé  
 Modřiny, zlomené kosti nebo jiné znaky zdravotních věcí, které nebyly léčeny. 
 Viditelné znaky pořezání, modřin nebo popálenin. 
 Špatný zdravotní stav všeobecně.  

 
Psychologické znaky 

 Post - traumatické stresové poruchy nebo  psychologické změny (trauma, deprese, 
obavy)  

 Časté  symptomy: bolesti hlavy, problémy se spánkem, somatické  poruchy, úzkost,  
neklidné vystupování, nízké sebehodnocení a únava. 

 

Vedle těchto ukazatelů, existují některé specifické znaky závisející na typu 
vykořisťování, kterými děti nebo mladiství mohou trpět a které mohou pomoci 
odborníkům při identifikaci možných obětí. 

5. POHOVOR S OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ JAKO FORMÁLNÍ IDENTIFIKAČNÍ 
PROCES  

 

Každý zástupce instituce nebo organizace, který se věnuje identifikaci obětí obchodování 
s lidmi se má  během pohovoru držet následujících všeobecných doporučení: 

1. Neubližovat 
 Přistupuj ke každé oběti obchodování nebo situaci jako kdyby existovalo vážné riziko 
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újmy této osoby. Nedělej pohovor s obětí, jestliže to krátkodobě nebo dlouhodobě 
zhorší její stav.  
2. Seznámit se  s tématem a odhadnout rizika.  

 Zdokumentuj si rizika spojená s obchodováním a před pohovorem získej informace o 
konkrétním případu.  

3. Připravit nezbytné informace s odkazem na oběť.   
 Neslibuj, co nemůžeš dodržet. Poskytuj informace – v mateřském jazyce nebo 

v jazyce, kterému oběť rozumí o právních službách, zdraví, bydlení, sociální asistenci 
a ochranných opatřeních.  

4. Zvolit si a řádně připravit tlumočníky a spolupracovníky.  
       Zvaž rizika a zisky spojené s využitím služeb zaměstnaných tlumočníků, 
spolupracovníků nebo dalších osob a při vedení pohovoru použij vhodné metody.  
5. Zabezpečit anonymitu a důvěrnost.  
 Ochraňuj totožnost a důvěrnost dotazovaného během pohovoru – od okamžiku 

jeho/její identifikace/kontaktu až do doby, kdy jsou podrobnosti o případu 
zveřejněny.  

6. Získat souhlas při plné znalosti faktů.  
 Ověř, zda každý dotazovaný jasně rozumí obsahu a účelu pohovoru,  právu 

nevypovídat, právu ukončit kdykoliv pohovor a právu využít omezení o použití 
informací případně i dalším informacím.  

7. Poslouchat a respektovat názor každé osoby o její situaci a rizicích vztahujících se 
k bezpečnosti.  
 Vezmi na vědomí, že každá osoba má různé zájmy/starosti a cesta , kterou vnímá 

může být odlišná toho, jak ji mohou vnímat další osoby. 
8. Opětovně netraumatizovat/neviktimizovat oběť. 
 Neklaď otázky , které způsobují nepříjemné pocity. Buď připraven vhodně odpovědět 

strádající osobě, všímej si jeho/jejích silných stránek.   
 9. Být připraven zasáhnout v naléhavém případě/situaci.  
  Buď připraven odpovědět, jestliže osoba  říká, že je v bezprostředním nebezpečí.   
10. Užívat přiměřeně shromážděné informace.  
  Používej získané informace ve prospěch osoby nebo takovým způsobem, aby se 

zlepšila politika a opatření pro oběti obchodování všeobecně.  
 
 Speciální úvahy pro pohovor s dětskými oběťmi obchodování s dětmi 

 Dětské oběti by měl vyslýchat pouze personál školený o speciálních potřebách a 
právech dětí. Kdykoliv je to možné, měla by dětskou oběť vyslýchat osoba 
stejného pohlaví.  

 Před pohovorem zjisti co možná nejvíce informací o případu dítěte a začni hovor 
přátelsky (hovor o něčem s čím je dítě důvěrné pomáhá vytvořit vztah).  

 Vytvoř místo pro konverzaci, které je bezpečné a pohodlné (včetně hraček, knih, her 
atd., což pomáhá vybudovat vztah ). 

 Vytvořit vztah hovorem nebo děláním věcí, které nejsou spojeny se zkušeností 
s obchodováním  (např. diskuse o věcech, jež jsou dítěti známy, hraní her). 

 Věnuj diskuzi přiměřený čas a nespěchej. 
 Udržuj atmosféru neformální a pohodovou  (tj., nenavazuj zdání výslechu nebo 

nenaléhej na odpovědi). 
 Užívej vhodný jazyk, který je přátelský k dítěti   (všímej si termínů, které dítě 

používá). 
 Věci vyslovuj způsobem , kterému dítě může snadno porozumět  (používej vizuální 

pomůcky, kdykoliv je to možné). 
 Otázky by měly být přizpůsobeny věku a mentální způsobilosti dítěte.  
 Začínej s otevřenými otázkami, umožni dítěti dát svůj vlastní popis. Vyhýbej se 

zavádějícím otázkám např. „Zneužila tě osoba?“ a používej více otevřené otázky 
jako např.   “Co osoba udělala?” Nenaléhej  a neusiluj o  detaily, jestliže jsou znaky, 
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že dítě řeklo vše, co zná. Nicméně, měj také na paměti, že dítě opomíjí  informace, 
jestliže nedostanou správnou otázku a odpoví to, co se domnívá, že chce vyslýchající 
slyšet.   

 Pohovor s nezletilými by se měl konat za přítomnosti rodičů. V případě, kdy to není 
možné, protože rodič není přítomen nebo v případě, že je podezření nebo je známo 
zapojení rodiny do obchodování, v přítomnosti školeného opatrovníka, psychologa 
nebo sociálního pracovníka.  

 Na závěr pohovoru  ujisti dítě, že to udělalo dobře a že budeš k dispozici kdykoliv si 
bude opět potřebovat promluvit.   

  

 

KAPITOLA III 

PRÁVNÍ, PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY 

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NA DĚTSKÝCH A MLADISTVÝCH 

OBĚTECH OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 

1. PRÁVNÍ 
Oběti obchodu s lidmi mohou čelit právním důsledkům. Někdy, když se oběti dostanou 

do pozornosti místních úřadů (které ne vždy vykazují přístup zaměřený na oběti), jsou 

zadržovány nebo navráceny do svých zemí původu, kde mohou čelit jak těžkým 

ekonomickým problémům tak i rovněž sociální stigmatizaci. Oběti se také mohou bát 

odplaty ze strany obchodníků s lidmi, a to buď proti nim nebo jejich rodinám; překupníci 

často používají výhrůžky a fyzické týrání k získání kontroly nad obětí. V důsledku toho 

se mnoho obětí bojí jít na úřady a zneužívání ohlásit. Tato situace představuje nejen 

vážné nebezpečí pro oběti, ale také ztěžuje možnost vyřešit problém právní cestou.    

 

Situace dětí, které páchají trestné činy,  v "době, kdy je s nimi obchodováno", je velmi 

obtížná. Patří sem děti, které se podílejí na výrobě, distribuci nebo prodeji drog; jsou 

nuceni do kapesního zlodějství a nelegálního pouličního prodeje nebo žebrání; nelegální 

prostituce; a dalších trestných činů, jako jsou vloupání či přepadení. Patří sem rovněž 

případy,  když jsou děti ilegálně převezeny přes hranice, čímž dochází k  porušení 

migračních zákonů. 

Podle mezinárodní dohody by měly být děti, se kterými bylo obchodováno, považovány 

za oběti obchodování s lidmi a neměly by být stíhány. Je velmi důležité brát v těchto 

situacích v úvahu postavení dítěte jako oběti obchodování a stanovit přesnou povahu 

zločinu.  

 

EU i místní vlády uznaly, že je třeba poskytnout obětem zvláštní ochranná opatření z 

důvodu jejich zásadní úlohy při vyšetřování a stíhání případů obchodování s lidmi. 

Mezinárodní dokumenty o obchodování s lidmi vyzývají státy, aby podnikly kroky na 

právní ochranu obětí před právními následky obchodování s lidmi. Protokol OSN o 

prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi obsahuje 

ustanovení o ochraně obětí před právními následky. Oběti, které se vracejí do svých 

domovských zemí, by měly být repatriovány jen "s patřičným ohledem na bezpečnost 

této osoby a na její postavení oběti  v soudním řízení týkajícím se obchodování s lidmi. 

Dále by státy měly zvážit povolení oběti zůstat v cílové zemi, a to buď dočasně, nebo 

trvale. Oběti by neměly být  opětovně viktimizovány, stigmatizovány, kriminalizovány, 
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stíhány nebo drženy v zajišťovacích zařízeních pro pachatele trestných činů, které mohly 

být spáchány obětí v rámci obchodování s lidmi. 

V rámci boje proti obchodování s lidmi musejí oběti spolupracovat jako svědci v trestním 

řízení a vyšetřovatelé musejí být dobře připraveni provést řádné hodnocení rizik na 

ochranu obětí v každé fázi vyšetřování a soudního procesu (například chránit jejich 

soukromí a identitu). 

Zájmy oběti mohou být v rozporu se zájmem  vyšetřujících orgánů, takže oběti musí mít 

možnost učinit vlastní rozhodnutí o své bezpečnosti. Ti, kteří nechtějí spolupracovat s 

orgány, nemusí mít v některých zemích  nárok na  ochranu a služby. Například v případě, 

že v Rumunsku oběť odmítne spolupracovat s orgány v průběhu soudního řízení, nebude 

moci využívat pomoc ze strany státních institucí. Namísto toho bude oběť moci získat 

podporu od nevládních organizací. 

 

2. PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ 

 

Obchodování s dětmi má značný negativní dopad, v první řadě na obchodované děti a 

jejich rodiny, ale i na jejich společenství a na národ jako celek. 

Obchodování s lidmi má zničující následky pro osoby, které se staly oběťmi, ale je 

zvláště škodlivé pro děti, protože jeho dopad bude mít vliv na budoucnost dítěte. 

Sociální důsledky obchodování s dětmi jsou podobně rozsáhle jako dlouhodobé. Dopad 

na rodinu ze ztráty dítěte z důvodu obchodování s lidmi může být dlouhodobý, a to 

zejména v případě, že rodina byla nadšená, že si dítě odchází najít práci. Naopak případ, 

kdy dítě posílá peníze domů, nebo dokonce přispěje komunitě, může být podnětem jiným 

rodinám, aby vystavovali své děti stejné situaci, kdy jsou obchodovány s lidmi, a tak 

může být celá komunita "pokřivena" obchodováním. 

Pokud je vzdělání obchodovaného dítěte předčasně ukončeno, má to velmi negativní 

dopad na komunitu, stejně jako na dítě a jeho rodinu, a to jak  sociální, tak  i ekonomický. 

Budoucnost dítěte je ohrožena, protože nebude mít dovednosti potřebné  k vydělávání si 

na živobytí nebo k pokroku v životě. 

Psychologický dopad 

Trauma spojené s obchodováním s lidmi a jeho psychologické důsledky mohou být 

zničující a pokud zůstanou neřešené, mohou narušit zotavení obětí a potenciálně přispět k 

náchylnosti k opětovné viktimizaci. 

Pokud jde o obchodování s lidmi, mluvíme o komplexním traumatu, na které může být 

nahlíženo ze dvou důležitých hledisek. Za prvé, zřídka se najdou případy obětí 

obchodování s lidmi, které neměly těžké trauma v dětství nebo dřívějším období 

dospělosti (např. oběti sexuálního násilí a incestu, oběti domácího násilí, atd.) V 

případech časného traumatu představuje zkušenost s obchodováním trauma, které 

souhrnně staví na trauma, které osoba prožila v dřívějších fázích života, nejčastěji v 

dětství. Proto mluvíme o komplexním traumatu, kdy měla osoba vážné traumatické 

zážitky, které nebyly psychologicky zpracovány předtím, než se stala obětí obchodování 

s lidmi. Druhý pohled na komplexní trauma souvisí s tím, že lidské zkušenosti s 

obchodování s lidmi jsou obzvláště dramatické. V tomto případě pojem trauma a jeho 

psychické následky tak, jak je definováno trauma v psychologii, nemůže plně obsáhnout 

a popsat zkušenosti a psychologické dopady, které na oběti zanechá. Proto mluvíme o 

komplexním traumatu, jestliže traumatické zážitky postavené na sobě a/nebo pokud byly 
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traumatické události zvláště dramatické a neočekávané, a to natolik, že mohou být 

zaměněny s mučením. 

Seznam psychologických problémů, kterým čelí oběti obchodování s lidmi, je velmi 

dlouhý a psychoterapeuté a výzkumy dokládají skutečnost, že tyto problémy a výzvy 

přicházejí v reakci na zkušenosti a situace, jakým oběti byly vystaveny: 

posttraumatická stresová porucha (PTSD) 

komplexní PTSD nebo porucha extrémního stresu jinak blíže neurčená 

deprese 

absence emocionální reakce 

úzkostná porucha 

sebeobviňování 

pocit bezmocnosti a nesmyslnosti 

noční můry 

problém s ovládáním hněvu a vzteku 

sebevražedné myšlenky a pokusy 

paranoia 

stockholmský syndrom 

fatalismus a záchvaty vzteku 

zneužívání psychoaktivních látek, zneužívání alkoholu 

Problémy v každodenní hygieně 

problémy se spánkem 

disociativní poruchy 

obecné a specifické obavy, jako je strach z odloučení, strach z temnoty 

regrese na předchozí fázi vývoje, a to zejména mladší než 7 let, např. pomočování 

poruchy chování, jako je agresivita a neposlušnost 

opětovné prožívání traumatu v denních aktivitách, při hraní nebo v nočních 

můrách 

psychosomatické problémy jako je bolest hlavy a břicha 

problémy v sociální interakci 

 

Pašeráci používají psychologickou manipulaci a donucovací metody k udržení kontroly 

nad jejich obětí a prakticky znemožnění jejich útěku tím, že zničí jejich fyzickou a 

psychickou obranu. Hlášené metody zahrnují fyzické, sexuální a psychické násilí; izolaci; 

umístění v oblastech jim neznámých; závislost na alkoholu nebo drogách; kontrolovaný 

přístup k potravě a vodě; a monitorování pomocí zbraní, kamer a psů. Je to právě rozsah a 

přetrvávání psychického a fyzického týrání a násilný, klamný, a vykořisťovatelský vztah 

s obchodníky, které odlišují obchodování s lidmi od jiných forem špatného zacházení. 

Ačkoliv chybí pečlivý akademický výzkum o dopadu obchodování na děti, četné úvahy 

naznačují, že emocionální a fyzické trauma a neúprosné zneužívání a strach představují 

vážné nebezpečí pro fyzický, psychický, duchovní a sociálně emočního vývoj. 

Děti a mladiství, kteří byli vystaveni komplexnímu traumatu, jako je například 

dlouhodobé fyzické týrání, sexuální zneužívání, psychické týrání a zanedbávání, násilí a 

mučení, jsou vystaveni zvýšenému riziku řady příznaků a charakteristik chování, včetně 

schopnosti navazování vztahů, biologické integrity, regulace emocí, disociativní 

adaptace, chování, kognitivní funkce a sebepojetí. 

Vzdělávací deprivace Děti/mladiství, se kterými je obchodováno, jsou okradeni o to 



22 

 

málo dostupných vzdělávacích příležitostí, a tím o šanci zlepšit svou budoucí 

ekonomickou situaci. Související výzkum ukázal nepříznivé následky vzdělávací 

deprivace mezi oběťmi zanedbávání (psychického a emocionálního) a zneužívání 

(fyzického a sexuálního). Výsledky zahrnují vývojové zpoždění, jazykové a kognitivní 

potíže, deficity ve verbálních a paměťových schopnostech, horší studijní výsledky a 

propadávání. 

Emocionální pohoda Zážitky spojené s obchodováním s lidmi mohou vést k trvalým 

psychologickým problémům. Děti/mladiství zažívají fyzické a emocionální trauma 

spojené s odebráním od svých rodin, domovů a komunit; jejich následná setkání zahrnují 

značné újmy v podobě fyzického, emocionálního a sexuálního zneužívání. I když 

empirické studie neposuzovaly psychologický dopad obchodování s dětmi, případové 

studie evidovaly mezi těmito dětmi negativní emocionální důsledky, včetně deprese, 

beznaděje, viny, studu, opětovného prožívání, nočních můr, ztráty důvěry, nižšího 

sebevědomí a úzkosti. Neustálé negativní zacházení, se kterým se zneužívané děti běžně 

setkávají, může ovlivnit jejich smysl pro hodnoty, což vede k pocitu sebeobviňování. 

Empirický výzkum špatného zacházení s dětmi nalezl řadu nepříznivých důsledků pro 

oběti. Psychické týrání spojené s dlouhodobými hrozbami, izolací a sledováním 

zneužívání druhých negativně ovlivňuje sebepojetí, osobní cíle a vztahy s ostatními, a 

vážně ohrožuje emocionální pohodu. Emocionální a fyzické zanedbávání je spojeno se 

sociálním a emocionálním uzavřením, poruchami chování a nižším sebevědomím, 

sebedůvěrou a asertivitou. Děti, které zažily fyzické a sexuální týrání, mají vyšší 

pravděpodobnost výskytu nežádoucích emocionálních důsledků, včetně úzkosti a 

deprese, nižšího sebevědomí, sociální izolace, symptomů posttraumatické stresové 

poruchy (PTSD), zneužívání návykových látek a sebevraždy. Pohlavně zneužívané děti 

mohou trpět vážnými psychickými následky, jako je PTSD a deprese. A konečně, několik 

zkušeností s viktimizací v průběhu dětství zvyšuje riziko psychických onemocnění a 

psychiatrických potíží u dospělých, kteří byli v dětství oběťmi. 

Behaviorální důsledky U dětí, se kterými bylo obchodováno, byly evidovány negativní 

dopady na chování, včetně problémů s navazováním vztahů, nedůvěry vůči dospělým, 

antisociálního chování, a obtíží vcítit se do druhých. Ačkoliv nebyly provedeny 

empirické studie, několik zpráv naznačuje, že komerční sexuální zneužívání je rizikovým 

faktorem pro sexuálně zaměřené chování a že se někteří mladiství mohou obrátit k 

prostituci nebo k jiným sexuálním aktivitám, protože se cítí bezcenně, že jejich životy 

jsou zkažené a že nemají co ztratit. Některé mladší děti se uchylují k sebepoškozování ve 

snaze získat pocit kontroly nad bolestí, zatímco starší děti utíkají od tvrdé reality, kterou 

zažily, zneužíváním alkoholu nebo drog. Výzkum spojil nepřátelské a agresivní chování 

u dětí, které byly fyzicky zneužívané, k agresivnímu způsobu,  kterým s nimi bylo 

zacházeno. Děti, které byly fyzicky nebo sexuálně zneužívány, zaznamenávají 

sebevražedné chování, citové problémy a obtíže spojit se s jejich vrstevníky. Jsou také 

vystaveni vyššímu riziku zneužívání návykových látek. Dospělí, kteří byli v dětství 

zanedbáváni, jsou vystaveni zvýšenému riziku násilí, asociálnímu chování a souvisejícím 

problémům. 

Různé psychické symptomy mohou vyplavat na povrch po určité době i po tom, co oběti 

uniknou nebo jsou zachráněny z prostředí obchodování s lidmi. Proto je nesmírně 

důležité začlenit psychologickou podporu a léčení v rámci služeb a protokolů obětí. 

Obchodování s lidmi dokazuje, že stále existují formy porušování lidských práv založené 
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na otroctví. Tento problém postihuje především ženy, dívky, chlapce a mladistvé. 

Existuje mnoho důsledků vyplývajících ze skutečnosti, že byl jedinec obětí obchodování 

s lidmi, přičemž některé z nich vyplývají během trvání vykořisťování a některé z nich 

později. Dopad každodenního fyzického a psychického týrání, zneužívání a násilí je vždy 

vyšší u děti a mladých lidí, protože byli vystaveni porušování jejich lidských práv v 

mladším věku. Nezralost, zranitelnost, nedostatek mechanismů a dovedností čelit těmto 

situacím, závislost, stádium vývoje a obtíže s jejich schopnostmi mohou přímo souviset 

se způsobem, jakým děti a mladí lidé prožívají nebo cítí strach.  

Závažnost následků závisí na mnoha faktorech, jako je délka vykořisťování, věk oběti, 

osobní vlastnosti, zkušenosti, cílová země, imigrační status, atd. Nicméně existují 

důsledky, které se často objevují u většiny obětí, jež mají významný vliv na jejich životy. 

Můžeme rozlišovat mezi následujícími typy dopadu: 

Emocionální dopad: pocity hanby a viny společně s nízkým sebevědomím. Často 

jsou oběti stigmatizovány společností. 

  Fyzický dopad: pracovní úrazy a nemoci z povolání nebo kvůli nedostatečné 

lékařské pomoci. 

Psychosociální dopad: Může být ohrožen duševní vývoj. Oběti trpí ve svém 

rozvoji destruktivními důsledky, které mohou vést ke změnám společenského 

soužití a výraznému zhoršení jejich schopnosti učení, depresi, sebevražedným 

myšlenkám, změnám spánku a nočním můrám, úzkosti, disociaci, atd. 

Behaviorální dopad: Nedůvěra, antisociální chování, závislosti, agresivní chování, 

instrumentální vztahy, poruchy příjmu potravy, vztahy založené na závislosti, atd. 

Existují specifické důsledky v závislosti na účelu vykořisťování: 

Konkrétní důsledky pro oběti sexuálního zneužívání: 

  Fyzické následky: bolesti hlavy, zad,  břicha, žaludku, únava a závratě. 

Sexuální a reprodukční zdraví: Sexuálně přenosné infekce, HIV / AIDS, nechtěná 

těhotenství nebo umělé ukončení těhotenství. 

Sexuální zneužívání či znásilnění. 

Konkrétní důsledky pro oběti pracovního vykořisťování: 

Zranění nebo rány způsobené pracovními úrazy nebo nemocemi: jizvy, chronické 

zdravotní problémy, problémy se zády, ztráta sluchu, problémy se zrakem, potíže 

s dýcháním, atd. 

  Konkrétní důsledky pro dívky, chlapce a mladistvé: 

Emocionální problémy: deprese, nízké sebevědomí, izolace, nadměrná fantazie, 

regresivní chování, nedostatek emoční kontroly, opakované fóbie ... 

Behaviorální problémy: agrese, útěky, kriminální chování, zneužívání 

návykových látek, sebepoškozování, sebeubližování, pokusy o sebevraždu. 
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Záškoláctví, změny v jazykovém vývoji, obtíže udržet pozornost, školní 

neúspěchy nebo hyperaktivita. 

Nicméně s ohledem na obtíže identifikovat oběti obchodu s lidmi (a rozpoznat jejich 

právní status jako oběť), se velmi často stává, že v případě, že jsou kontaktovány 

dostupné služby a zdroje, neřeší tyto instituce detailně daný problém. Proto se oběti 

nedostane komplexní pomoci, která by umožnila jejich zotavení, nebo, je-li tomu tak, 

uniknout z vykořisťování, ve kterém se nacházejí. Je velmi důležité poskytnout 

potřebnou pomoc a ochranu, pokud jsou oběti děti nebo mladí lidé, protože jsou zvláště 

náchylní k tomu, aby se v dospělosti opět stali oběťmi obchodování s lidmi. 

 

Kromě toho a vzhledem k tomu, že v některých případech si oběti nemusí být vědomy 

toho, že jsou obětmi, nebo si tento stav nepřipouštějí, jsou často vystaveny zatýkání, 

věznění nebo deportaci. Tato "kriminalizace" obětí vytváří nové problémy a následky, 

zvýšení úrovně jejich nedůvěry vůči lidem, institucím a službách. To vše ohrožuje 

vytváření pozitivních vazeb mezi profesionály ze specializovaných služeb a obětmi, které 

budou nejspíše procházet dlouhými procesy léčení. 

 

KAPITOLA IV 

KONKRÉTNÍ, K DĚTEM PŘÁTELSKÉ METODY PORADENSTVÍ 

A POMOCI PRO DĚTSKÉ A MLADISTVÉ OBĚTI 

1. Psychologické poradenství/psychoterapie pro dětské a mladistvé oběti 

Zpracování psychologických důsledků obchodování s lidmi vyžaduje dlouhodobou, 

komplexní terapii. Terapie duševního zdraví je obvykle založena na jedné nebo více 

teoriích psychologické péče, ze kterých nejvýznamnější je behaviorální, kognitivní a 

psychodynamická. Behaviorální terapie je zaměřena na zlepšení požadovaného chování a 

snížení problémového chování pomocí manipulace v oblasti prostředí jedincova života. 

Kognitivní terapie pracuje na změně chování a pocitů tím, že změní způsob, jak pacienti 

chápou a rozumějí významným životním zkušenostem. Psychodynamická terapie 

vysvětluje chování a osobnost jako motivování vnitřními silami, včetně minulých 

zkušeností, zděděných instinktů a biologických pudů, a zaměřuje se na pacientovo 

nevědomí. 

 

Děti jsou velmi citlivé na dlouhodobé psychické poškození vlivem obchodování s lidmi. 

Dopad násilí na děti může být velmi odlišný od důsledků pro dospělé, protože dětský 

mozek a poznávací procesy nejsou ještě vyzrálé. Jak dítě zvládne stresující nebo 

traumatické zkušenosti, závisí na fázi vývoje dítěte a úrovní odolnosti, kterými disponuje. 

Fyzické a psychické násilí může potenciálně vrhat dlouhý stín na cestě rozvoje dítěte. Z 

tohoto důvodu je při jednání s obchodovanými dětmi důležité být si vědom unikátního 

dopadu, který stresor nebo trauma může mít na jejich různá kognitivní, emocionální a 

relační stádia vývoje s cílem řešit široké spektrum dětských potřeb. 

 

Zatímco děti mohly zpočátku reagovat na trauma prostřednictvím "boje nebo útěku", 

může dlouhodobé trauma bez úlevy vést děti k reakci prostřednictvím imobilizace 

následované odloučením. Některé důkazy naznačují, že dívky jsou ve vyšším riziku 
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opětovné viktimizace než chlapci, zatímco chlapci mají větší pravděpodobnost vzniku 

agresivního chování v důsledku jejich viktimizace. To je důkazem, že je třeba odlišné, 

cílené léčby pro chlapce a dívky. 

 

Děti/mladiství, se kterými bylo obchodováno, by měly těžit ze specifických léčebných 

procedur sestavených individuálně, ve skupině, nebo s rodinou. Povaha léčení může 

zahrnovat poradenství, terapii hrou, narativní terapii, arteterapii, muzikoterapii, přírodní 

terapii, kognitivně behaviorální terapii, desenzibilizaci a přepracování pohybů očí 

(EMDR), psychoterapii, lekce zvládání hněvu či práci na řešení konfliktu. 

Stejně tak je důležité zaměřit se na odolnost dítěte, jeho silné stránky a dovednosti a 

rozvíjet příležitosti stavět na těchto základech a utvrdit tyto kladné aspekty. 

Terapeutické zásahy musí být zakotveny v bezpečných a důvěryhodných vztazích a musí 

být založeny na vývojovém věku dítěte, být kulturně relevantní, flexibilní, vhodné a 

prováděné vyškoleným odborníkem. 

Služby by měly být prováděny za dodržování metodiky založené na důkazech, jinak 

může být léčba neúčinná a v některých případech může dokonce způsobit škodu. Léčba 

duševního zdraví založená na důkazech je vedena s myšlenkou, že by při určování a 

provádění možnosti léčby pro pacienty měly být posuzovány vědecké důkazy. To 

zdůrazňuje důležitost zasazení praktických rozhodnutí do empirických důkazů, které 

podporují specifické možnosti léčby pro jednotlivé typy klientů. 

Vzhledem k poměrně novému vývoji činností a iniciativ proti obchodu s lidmi a teprve 

nedávnému uznání fenoménu obchodování s lidmi v oblasti duševního zdraví, existuje o 

léčbě obětí obchodování s lidmi jen málo výzkumů na základě důkazů. 

Nicméně, jak je uvedeno v některých zprávách o obchodování s lidmi, zdá se, že 

zdravotní potřeby této populace jsou podobné těm z jiných přehlížených skupin, jako jsou 

migrující dělníci, oběti sexuálního zneužívání, domácího násilí a oběti mučení. Proto do 

doby, než bude proveden dostatečný výzkum založený na důkazech pro přímou léčbu 

obětí obchodování s lidmi a duševních poruch s tímto fenoménem spojených, může pro 

léčbu této populace poskytnout základ výzkum prováděný s podobnými populacemi. 

 

Léčba založená na důkazech a choroby spojené s obchodováním s lidmi 

Kognitivní terapie 
Bojuje s dysfunkčními myšlenkami založenými na iracionálních či nelogických 

předpokladech. 

Kognitivně-behaviorální terapie 
Kombinuje kognitivní terapii s behaviorálními intervencemi, jako je expoziční terapie, 

zastavení toku myšlenek, nebo dýchací techniky. 

Expoziční terapie  

Snižuje úzkost a strach prostřednictvím konfrontace myšlenek (představovaná 

expozice) nebo skutečných situací (živá expozice) souvisejících s traumatem.  

Kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na trauma 
Integruje prvky kognitivně-behaviorální, humanistické, rodinné a posilovací terapie a 

terapie pevným objetím do léčby navržené tak, aby řešila specifické potřeby dětí s 

PTSD a dalšími problémy souvisejícími s traumatickými životními zkušenostmi. 

Desenzibilizase a přepracování očních pohybů  
Kombinuje celkovou klinickou léčbu s krátkodobou představovanou expozicí a 
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kognitivní restrukturalizací (rychlé pohyby očí jsou vyvolávány v průběhu fází  

představované expozice kognitivní restrukturalizace).  

Trénink očkování proti stresu  

Kombinuje psychoedukaci s technikami zvládání úzkosti, jako je relaxační trénink, 

přeučení dýchání a zastavení toku myšlenek. 

 

Bohužel chybí informace o účinné metodě léčby mladých, protože identifikace PTSD u 

dětí byla ve srovnání s dospělými uznána až v poslední době. Program kognitivně 

behaviorální terapie zaměřené na trauma (TF-CBT) prokázal pozitivní dopad na děti, 

které zažily negativní traumatické životní události. Intervenční léčba TF-CBT je určena 

na podporu dětí/mladistvých a jejich rodičů v překonávání negativních účinků fyzického 

a/nebo sexuálního zneužívání. Je zaměřena na vážné emocionální problémy, včetně 

PTSD, stresu, úzkosti, strachu a deprese tím, že učí děti nové dovednosti zpracovávat 

myšlenky a emoce, které vyplývají z traumatické události. TF-CBT integruje kognitivní a 

behaviorální intervenci s tradiční terapií pro zneužívané děti. Jejím cílem je pomoci 

dětem hovořit přímo o svých traumatických zážitcích v podpůrném prostředí.  

 

Kognitivně behaviorální terapie zaměřená na trauma (TF-CBT) je psychoterapeutický 

model, který integruje prvky kognitivně-behaviorální, humanistické, rodinné a posilovací 

terapie a terapie pevným objetím do léčby navržené tak, aby řešila specifické potřeby dětí 

s PTSD a dalšími problémy souvisejícími s traumatickými životními zkušenostmi. TF-

CBT je strukturovaná intervence, při které se dítě učí nové lepší způsoby, jak zvládnout 

negativní pocity a problémové chování, jakož i další užitečné metody, jak přemýšlet o 

tom, co se stalo. Terapie je zaměřená na trauma tak, aby se dítě učilo mluvit o tom, co se 

stalo, a začne být schopné se o své zážitky podělit. Často je zde zprvu odpor, protože dítě 

může mít příliš silné pocity, když si vzpomene nebo myslí na trauma. Je pochopitelné, že 

se dítě může chtít vyhnout vzpomínání, nebo se obává, že vzpomínání jeho stav ještě 

zhorší. Ale vzpomínání v bezpečném prostředí je nejlepší způsob, jak snížit negativní 

pocity. Když se pocity stanou méně silné a ovladatelnější, je možné dát trauma do 

souvislostí a učinit z něj součást minulosti. Tato léčba zahrnuje jednotlivé komponenty 

pro děti/mládež i jejich rodiče nebo primární pečovatele, pokud jsou k dispozici a ochotni 

se zapojit. 

 

Komponenty TF-CBT, které jsou specifické pro práci s dětmi/mládeží, zahrnují: 

Psychoedukace. Tato složka pomáhá dětem/mladistvým učit se o traumatickém 

stresu, typických reakcích na traumatické události, proč k nim došlo, a co je 

zapojeno do léčby. Důležitou sdílenou informací je, že většina dětí se zotaví, 

zejména v případě, že mají účinnou léčbu. 

Relaxace. Tato složka učí děti/mladistvé, jak fyzicky uvolnit své tělo způsobem, 

který jim pomůže v situaci, kdy pociťují úzkost a/nebo strach.  

Afektivní regulace. Tato složka pomáhá dětem/mladistvým identifikovat typické 

pocity spojené s traumatem, jako je strach či úzkost, smutek či zármutek, vztek a 

stud, a učit se specifickým dovednostem k zvládání těchto negativních pocitů 

konstruktivními způsoby. 

Oprava neužitečných myšlenek nebo kognitivního zpracování. Tato složka 

pomáhá dětem/mladistvým identifikovat neužitečné myšlenky a názory spojené s 
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traumatem, např. “nemám žádnou cenu”, “je to všechno moje vina”. Učí se 

přesnější a nápomocnější způsoby nahlížení na to, co se stalo.  

Narativní trauma. Prostřednictvím tohoto komponentu terapeuti pomáhají 

dětem/mladistvým mluvit o tom, co se stalo, pomalým, bezpečným způsobem. To 

umožňuje dětem přestat se vyhýbat traumatu a naučit se zacházet s jeho připomínkami. 

Bezpečnostní/sociální dovednosti. Prostřednictvím tohoto komponentu terapeut 

pomáhá mladistvým naučit se nové způsoby, jak se cítit bezpečně a v případě 

potřeby rozvíjet bezpečnostní plány. Trauma také často ovlivňuje schopnost dítěte 

navigovat v sociálních vztazích, takže je možno pomoci mu s tímto problémem.  

Při práci s pečovateli se přidává další složka, která se zaměřuje na pozitivní rodičovství. 

Terapeut pomáhá rodičům/pečovatelům naučit se zacházet s chováním 

dítěte/mladistvého, které je těžko ovladatelné, a s chováním, které jde proti rodinným 

vztahům.  Mnoho dětí dokončí TF-CBT v 12-15 sezeních, ačkoliv někteří jich potřebují 

méně a další více. TF-CBT je flexibilní a individuální vstříc potřebám každého 

dítěte/mladistvého. 

 

 

Techniky a nástroje používané v psychoterapii/poradenství pro dětské/mladistvé oběti: 

 

Především je důležité, aby terapeut/poradce vytvořil atmosféru a vztah respektu, 

důvěrnosti a bezpečí. Poradce by měl zacházet s dítětem/mladistvým s pochopením a 

důstojností a měl by ukázat upřímnou starost a péči. Neuspěchejte tento poradenský 

proces. Každý aspekt uzdravení (jak je popsáno níže), vyžaduje pozornost na jedno nebo 

více sezení. Terapeut/poradce by měl dále postupovat stejným způsobem jako při jednání  

s jakýmkoli klientem (např. úvod, pojmenování problému, nastavení cílů, provedení 

změn, hodnocení). Při zotavování z traumatu by se mělo nejdříve soustředit na obnovení 

klientovy přímé bezpečnosti. 

 

Psychoedukace. Terapeut/poradce by měl poskytnout informace o tom, co je trauma a 

jeho možné reakce, nebo obecně, jak lidé reagují na vysoké hladiny stresu. Poskytnutí 

těchto informací  pravděpodobně sníží pocit dítěte, že je zvláštní, odlišné nebo přehání, 

což samo o sobě je stresor. Normalizuje to jeho reakce. Poskytování informací, které by 

mělo být přizpůsobeno potřebě a úrovni každého dítěte/mladistvého, může být 

prostřednictvím čtení textu dítěti/mladistvému nebo vysvětlení, jak funguje lidské tělo 

(např. v souvislosti se stresem). Předání informace může být následováno tím, že je 

zjišťováno, zda on/ona rozpoznává takové reakce/informace, a podporovat ji/ho ve 

vyjádření podobností a rozdílů. 

Pokud je příčina problémů dítěte způsobena neznalostí nebo nedostatkem znalostí o 

určité informaci, poskytování těchto informací by mohlo zmenšit problém. Poskytování 

informací může být velmi efektivní pro změnu destruktivních a nesprávných názorů, 

které dítě má (například bolesti hlavy jako znamení pro posednutí zlými duchy, že je dítě 

"špatné", protože bylo sexuálně zneužíváno). Poskytování informací může snižovat stres, 

pokud si dítě v důsledku nevědomosti vytváří divoké představy o tom, co se s ním stane. 

Poskytování relevantních informací dítě lépe připraví na tuto situaci, což zvyšuje 

schopnost se s ní vyrovnat. Poskytování informací však není přesvědčování, poskytování 

rad ani vnucování, naopak poradce vždy respektuje náhled dítěte, ale poskytuje 
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dodatečné objektivní informace z jiného úhlu pohledu (odpovídajícího kontextu dítěte). 

Kromě toho poskytování informací by mohlo zlepšit vztah a důvěru poradce/oběti. 

Podobně by to mohlo do jisté míry splňovat přímé očekávání dítěte, které je neznalé 

nedirektivní povahy psychologického poradenství. 

 

Technika/nástroj: 

 

Řekla jsi mi, že se necítíš dobře a že jsi prožila hrozné zkušenosti. To, co jsi prožila, je tak 

hrozné, že většina lidí má poté podobné obtíže. Možná jsi byla sexuálně zneužívána, 

mučena, podrobena s válkou souvisejícím zločinům; to jsou situace extrémního stresu. 

Mohlo se ti ulevit, že jsi přežila nebo unikla a že jsi nyní v bezpečí, ale můžeš zároveň 

cítit strach, hněv, zármutek a smutek.. 

Po nějakém čase se ti mohou vrátit vzpomínky na děsivé události, možná v nočních 

můrách nebo ti to možná připomene něco, co uvidíš nebo uděláš.. Ve svých myšlenkách 

můžeš znovu a znovu procházet podrobnosti o svých zážitcích, i když si nechceš znovu 

připomínat pocity ponížení nebo týrání. Může to v tobě opět vyvolat strach, vztek nebo 

smutek. 

 

Mohla by sis dokonce všimnout, že děláš, nebo neděláš věci, které jsi před tím incidentem 

nedělala, nebo dělala, což ti dá pocit, že jsi něco změnila. Možná si myslíš, že ostatní 

mohou vidět nebo vědět, co se ti stalo, a nemusí tě už mít rádi nebo přijímat. 

 

Pokud jsi byla sexuálně zneužívána, musíš si uvědomit, že to, co se stalo, není nikdy tvoje 

vina; nemáš žádnou odpovědnost za to, co se stalo. Stala ses obětí nečestných lidí a 

systémů. 

 

Je důležité si uvědomit, že mnoho lidí má podobné reakce po tak intenzivním zážitku; je 

normální prožívat tyto pocity, noční můry, vzpomínky a plakat, nebo být podrážděná. 

Tyto reakce jsou velmi nepříjemné, můžeš ale najít podporu a komfort nabízený například 

poradenstvím, sdílením svých pocitů s ostatními přežilými, obřady či rituály konkrétního 

přesvědčení/náboženství. V důsledku toho se u mnoha lidí v průběhu času snížil dopad 

incidentu. 

 

V budoucnu bys mohla čelit mnoha obtížným vzpomínkám a pocitům, zraněná, ale budeš 

si také moci znovu užívat života a začneš se cítit lépe.

 

Relaxace.  
Traumatická událost a její reakce jsou velmi stresující pro každého. Jeden způsob, jak 

zmenšit nebo vyrovnat se s takovým stresem, je relaxace. Terapeut/poradce může tedy 

učit relaxační techniky k vyrovnání se se současnými stresy v životě dítěte (např. může 

vést vybrané relaxační cvičení, když ve svém každodenním životě cítí stres, úzkost, 

strach). Také může být relaxace použita pro uvolnění napětí, které vzniká v rámci 

terapeutického/poradenského sezení (například po nebo během převyprávění 

traumatických událostí). A konečně, na konci sezení je vhodné provést relaxaci, aby dítě 

neopouštělo sezení s pocitem napětí. 

Cvičení/nástroje: 
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Progresivní relaxace 
 

Přečtěte následující instrukce klidně a jemným hlasem. 

1. (Pokud dítě sedí na židli) Dej nohy na zem. 

2. Zavři oči. 

3. Zhluboka dýchej, nadechni se a uvědom si svoje dýchání. 

4. Uvolni se. Hluboce se uvolni. 

5. Představ si chodbu s dveřmi na konci. Jdi ke dveřím. 

6. Otevři dveře a udělej pět kroků. Jsou tam další dveře. 

7. Jsi jediný/á, kdo má klíče k těmto dveřím. 

8. Představ si. Odemkni dveře. Najdeš tam to nejkrásnější klidné, pohodlné a 

bezpečné místo, jaké si dokážeš představit. Může to být v přírodě, může to být 

fantazie, může to být místo, kde jsi už byl/a. 

9. Nedostane se tam nikdo kromě tebe. (Počkejte 30 sekund) 

10. Zvedni prst, pokud to místo dokážeš najít. (Počkejte 30 sekund) 

11. Můžeš to místo najít? Pokud ne, zastavíme a budeme si dál povídat. 

12. Dobrá, našel/našla jsi pěkné místo. 

Soustřeďte se na:  

a. Barvy, tvary, scény. 

b. Zvuky jako jsou vítr, ptáci, voda. 

c. Fyzické pocity jako dotek, země, textura 

1. Emoce a pocity. Jaké emoce cítíš právě teď? Všimni si jich a prociť je. 

2. Co právě cítíš ve svém těle? Nech se unášet tím pocitem. 

3. Narážka. Mysli na jedno slovo, které vypovídá o té scéně (např, "uvolněnost", 

"stromy", "jezero"). 

4. Řekni si to slovo, když ten pocit ucítíš. (Je-li odpověď pozitivní, opakujte 4 krát 

dva výše uvedené kroky). 

5. Nech to všechno zmizet. Nyní si řekni narážku a pokus se prožít pozitivní 

emocionální a fyzické pocity. Dokážeš je najít? Dokážeš se uvolnit? Můžeš to 

udělat v době stresu. 

6.   Použití narážky s vyrušením. Dobrá, rád/a bych tě požádal/a, aby sis 

vzpomněl/a na menší nepříjemnost. Všimni si průvodních negativních pocitů. A teď 

mysli na své bezpečné místo. Všimni si barev, zvuků, vůní, doteků. Jaké emoce teď cítíš? 

(Pokračujte, dokud negativní pocity nezmizí) 

7. Vlastní použití narážky s vyrušením. Vyvolej znovu znepokojující myšlenku. Teď 

zkus použít cvičení se scénou nebo narážkou na tvé bezpečné místo na vlastní 

pěst, aby ses sám/a uvolnil/a. Pamatuj si, že toto bezpečné místo je ti vždy k 

dispozici. Můžeš tam jít, když jsi sám/a a smutný/á. A pokud tam budeš chtít jít 

během sezení, pomůžu ti dostat se tam. 

Terapeut/poradce může požádat dítě, aby toto cvičení praktikovalo každý den 

vyvoláváním pozitivních pocitů souvisejících s jeho narážkou a scénou. 

 

Dechová cvičení 
Toto cvičení, pokud se provádí správně, je efektivní a může být praktikováno téměř 

všude. 

Zhluboka se nadechněte (měli byste se slyšet nadechnout), sledujte vzduch, který do vás 
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vstupuje. 

Zadržte ho na několik sekund. 

Silně vydechněte (měli byste se slyšet vydechnout se zvukem - A 'hlučný povzdech "), 

sledujte vzduch, který z vás vychází. 

Postup opakujte šestkrát. Nebojte se přílišného dýchání (hyperventilace), protože to je 

nepravděpodobné. Nicméně pokud byste cítili brnění v prstech, je to znamení, že jste ve 

fázi hyperventilace, a pak je třeba se tomuto cvičení vyhnout. 

Vedené představování 

Další představy ti pomohou se uvolnit. Můžeš použít tento příklad nebo si vytvořit vlastní 

příjemné a krásné místo. Dýchej lehce a zavři oči. Nech myšlenky volně plout. 

(Terapeut/poradce přečte tento text s klidným a jemným hlasem.) 

“Představ si, že ležíš na té nejpohodlnější louce na světě. Slunce svítí, je krásně a teplo a 

vane úžasný vánek. Tráva je velice měkká a můžeš ji dokonce cítit, stejně jako květiny. V 

dálce slyšíš ptáky. Představ si, jak zpívají. Poblíž jsou barevné květiny. Právě k tobě letí 

motýl a usedá ti na ruku. Můžeš ho setřást, jestli chceš. Jak přidáváš na své 

představivosti, říkej si, že se dostáváš do hlubšího a příjemnějšího stavu relaxace. Teď si 

představ, že všechno napětí a úzkost, která zůstává ve tvém těle, putuje dolů do tvého 

břicha. Není v tobě žádné další napětí kromě toho v břiše. Když teď budeš počítat od 

jedné do tří, začne napětí a úzkost odcházet z tvého těla a ponoříš se do hlubšího a 

příjemnějšího stavu uvolnění. Vítr unáší mrak po nebi a jak se blíží k horizontu, cítíš se 

ještě uvolněnější.” 

 

 

Progresivní uvolnění svalů 

Celá tato procedura obvykle trvá okolo 15 minut. Toto cvičení zahrnuje prociťování 

stahování a uvolňování svalů. Bylo by dobré začít s dechovým cvičením. Zahajte cvičení 

tím, že požádáte osobu, aby si lehla na zem, a čtete instrukce pomalu a jemným hlasem a 

necháte nějaký čas na provedení pohybu. 

“Cítíš, jak se dotýkáš země a jak jsi těžký/á. Zatlač levou nohou do země, cítíš, jak se 

tvoje svaly zatínají. Povol tlak a vydechni. Cítíš, jak levá noha měkne a uvolňuje se.Cítíš 

rozdíl mezi levou a pravou nohou. [Opakujte s pravou nohou.] Nyní zatlač levou paži do 

země, cítíš, jak se svaly v tvých pažích zatínají. Povol tlak a vydechni. Cítíš, jak levá ruka 

měkne a uvolňuje se. Cítíš rozdíl mezi levou a pravou paží.[Opakujte s pravou paží.] 

Nyní silně zatlač ramena do země. Cítíš, jak jsou tvoje ramena tvrdá a zaťatá. Povol tlak 

a vydechni. Cítíš, jak ti do ramen proudí teplo. Nyní zvedni hlavu. Cítíš svaly, které k 

tomu používáš. Polož hlavu na zem a vydechni. Polož si ruce na břicho. Cítíš, jak je 

uvolněné. Polož si ruce podél těla. Cítíš celé tělo, cítíš uvolnění. Několikrát se zhluboka 

nadechni a pomalu otevři oči.” 

 

Narativní trauma.  

Převyprávění nebo rekonstrukce příběhu může mít důležitou funkci v procesu 

uzdravování z psychosociálního traumatu, a to z následujících důvodů: 

*Efekt převyprávění je založen na myšlence, že vyhýbání se myšlenkám na 

trauma zvyšuje jeho opětovné prožívání (což je téměř vždy nežádoucí reakce na 

trauma). Takže je pravděpodobné, že snížením vyhýbání se prostřednictvím 

převyprávění příběhu, se také sníží opětovné prožívání. 
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Převyprávěním dítě/mladistvý rekonstruuje, co se mu stalo. Stane se schopným/ou 

zvládat situaci (imaginární) a cítí se více a více "připravený/á" na silně 

nepříjemné vzpomínky, což zase snižuje strach z těchto vzpomínek 

Úloha terapeuta/poradce je respektovat tempo vyprávění dítěte a poskytnout mu podporu. 

Podpora může být poskytnuta zdůrazněním současné bezpečnosti, zbytečným nerušením 

dítěte při vyprávění (např. prostě poslouchat a neklást příliš mnoho otázek), 

poskytováním empatie. Pokud dítě znatelně cítí úlevu a řekne, co se stalo, může poradce 

zvážit další zkoumání událostí, například dotazem, co dítě udělalo, myslelo si nebo cítilo 

při různých stádiích nebo incidentech (případně se pohybovat od nejméně nepříjemné 

vzpomínky k těm nejvíce nepříjemným). Terapeut/poradce by si měl být vědom rizika 

opětovné viktimizace dítěte, jestliže nebude řádně vedeno. Je vhodné kombinovat tuto 

metodu s relaxačními technikami. Pokud dítě cítí potřebu, poradce se může vrátit k 

traumatickým událostem v dalších lekcích. 

Proces převyprávění/nástroje: 

Jestliže dítě nebo dospívající vyjádří potřebu nebo začne převypravovat své traumatické 

zážitky, musí ho terapeut/poradce podpořit. V případě dobrého vedení může být tato 

technika důležitou součástí procesu uzdravování.
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1.Podpora - Poskytněte empatii 

- Poskytněte pocit bezpečí 

2. Respektujte tempo 

dítěte 

- Nespěchejte 

- Netlačte 

- Nezasahujte (bez vážného důvodu) 

- Sledujte jeho pocity a zvažujte, zda pokračovat či ne 

3. Zkoumejte detaily - Když si to dítě přeje 

- Když dítě začne 

- Když dítě projeví zjevnou úlevu 

 

4.Simultánní relaxace - Hluboké dýchání 

- Relaxace skrze představování 

 

 

Vytvoření skupinové podpory. Práce se skupinami. 
Stejně jako u individuálního poradenství je spolupráce se skupinami většinou zaměřena na 

vyjádření pocitů a myšlenek. Ať už se jedná o řešitelné problémy, přípravu na potenciální 

problémy v budoucnu nebo reakce na nepříjemné zážitky, vyjádření znepokojivých myšlenek a 

pocitů je základní článek v rámci nastavení skupiny. V případě, že toto vyjadřování, diskuze, 

výměny a interakce pokračují, můžeme doufat, že povedou k požadovaným výsledkům. 

Práce se skupinami může být velmi užitečná pro oběti zneužívání a jiných traumat. A zvláště pro 

mládež, pro kterou jsou vrstevnické skupiny velmi důležité, mají silný dopad. Může usnadnit 

každodenní aspekty života ve skupině, jakož i obecně sdílené potíže a problémy. Skupina 

současně funguje jako mechanismus pro podporu a zpětnou vazbu. 

Zvláště skupinám, které mají společný podobný problém, pouhá skutečnost, že jsou spolu s 

ostatními, kteří prošli tím samým, může dodat emocionální podporu (např "Nejsem jediný, kdo 

se cítí tak smutně"). To může mít za následek pocit pochopení, což je něco, co lidé, kteří neprošli 

podobnými zkušenostmi, možná nejsou schopni poskytnout. 

 

Techniky/nástroje (práce s podpůrnou skupinou): 

Začátek 

- Představení členů skupiny 

- Utvoření atmosféry 

- Vymezení společných pravidel pro chod skupiny 

- Vysvětlení účelu skupinové intervence 

Zkoumání 

- Zkoumání běžných problémů nebo záležitostí 

- Zkoumání očekávání členů skupiny 

Cíle 

- Nastavení cíle skupinového procesu 

- Vypracování témat a námětů 

Spolupráce (prostřednictvím zkoumání tématu) 

- Sdílení, diskuze, konfrontace 

-  Zkoumání alternativ 

- Aktivity zaměřené na řešení 
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Ukončení 

Zevšeobecňování lekce mimo skupinu 

 

Je veřejně známo, jak z literatury, tak z praxe, že lidé, kteří zažili život ohrožující nebo jinak 

traumatické zážitky, mají vyšší riziko, že trpí psychologickou úzkostí. Lidé, se kterými bylo 

obchodováno za účelem sexuálního vykořisťování, často byli traumatizováni řadou strašlivých 

událostí. Tato zranitelnost je vyšší, pokud se obětí obchodování s lidmi a sexuálního 

vykořisťování stali mladiství nebo děti, což představuje mimořádnou výzvu pro zajištění jejich 

uzdravení. Aby bylo možné pomáhat obětem řešit psychologické důsledky, musí být lidé 

pracující s nimi vyškoleni, aby takovou pomoc dovedli poskytnout. 

Proto profesionálové potřebují zvládnout dovednosti aktivního naslouchání, vykonávat svou 

práci zodpovědně, dávat dostatečné informace a neslibovat nemožné, nesoudit a nestigmatizovat. 

Jestliže se odborníci chovají takovým způsobem, poskytují bezpečný prostor, ve kterém se oběť 

uzdraví a nashromáždí sílu na návrat do společnosti, ale také zpracuje emoce a myšlenky týkající 

se události, jež oběť přežila. 

 

Konkrétní intervence/terapie vhodné pro děti používané při léčení dětských a mladistvých 

obětí obchodu s lidmi. 

Dále k léčbě založené na důkazech (příznaků a onemocnění souvisejících s obchodováním) a 

také jiným psychoterapeutickým přístupům, včetně psychodynamického, humanistického, 

kognitivního, vývojového, systémového, vyprávěcího, zaměřeného na trauma, atd. terapeuti 

mohou integrovat uvnitř plánu intervence vůči traumatu terapie, které se zaměřují na 

sebevyjádření, jako jsou: tvůrčí arteterapie a výrazové arteterapie, terapie hrou, zahradnická 

terapie, rekreační terapie a další. Kromě disciplín a přístupů uvedených výše, mnoho terapeutů 

integruje aktivity, které zvyšují relaxaci jako součást zásahu vůči traumatu. Relaxační techniky 

často obsahují komponenty jako meditace, jóga, řízené představy nebo vizualizace a jiné metody 

snižování stresu používané s dětmi/mladistvými, kteří zažili trauma nebo ztrátu.  

Tvůrčí arteterapie a výrazová arteterapie 

Tvůrčí a výrazová arteterapie zahrnují umění, tanec/pohyb, drama, hudbu, poezii/biblioterapii a 

psychodrama. Ty všechny sdílejí závazek k hodnotě a využití procesů výtvarných umění ke 

zvýšení, zlepšení a změně fyzického, emocionálního, kognitivního a sociálního fungování. Tyto 

typy léčby byly dlouho používány u dětí a dospívajících (kteří jsou často zvyklí používat umění, 

nebo kteří mají méně sofistikované řečové dovednosti), jako způsob, jak se dostat k 

neverbálnímu materiálu či obsahu, který se nedá vyjádřit slovy. Proto se tvůrčí a výrazové 

umělecké terapie obzvláště dobře hodí pro práci s dětmi a mladistvými, kteří zažili trauma. 

Použití tvůrčího a výrazového umění otvírá nové cesty, kterými může dítě/mladistvý v terapii 

hledat význam, vysvětlení, a hojení. To prohlubuje a překračuje tradiční verbálně vedenou terapii 

uznáním, že proces každého člověka je jedinečný. 

Dostupnost tvůrčího a výrazového umění terapie neleží v zaměření na umělecké výsledky, ale 

spíše na proces tvorby. Osoba, která používá terapii výrazového umění, nemusí mít žádné 

umělecké schopnosti. Spíše skrze využití smyslů jedince může jeho představivost pracovat, 

vzkvétat a podporovat hojení. 

Arteterapie využívá tvůrčí proces umělecké tvorby ke zlepšení a zvýšení fyzické, duševní a 

emocionální pohody jednotlivců všech věkových kategorií. Je založen na přesvědčení, že tvůrčí 

proces zapojený do uměleckého sebevyjádření pomáhá lidem řešit konflikty a problémy, 
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vyrovnat se se symptomy, stresem a traumatickými zážitky, rozvíjet interpersonální dovednosti, 

ovládat své chování, snížit stres, zvýšit sebevědomí a sebepojetí a dosáhnout vhledu. Arteterapie 

integruje oblasti lidského rozvoje, vizuálního umění (kreslení, malování, sochařství a dalších 

uměleckých forem) a tvůrčího procesu s modely poradenství a psychoterapie.  

 

Dramaterapie je systematické a úmyslné používání dramatických/divadelních procesů, produktů 

a sdružení k dosažení cílů léčby, tedy zmírnění symptomů, emocionálního a fyzického začlenění 

a osobního růstu. Je to aktivní přístup, který pomáhá klientovi sdělit svůj příběh, aby vyřešil 

problém, dosáhl katarze, rozšířil a prohloubil šíři jeho vnitřní zkušenosti, pochopil význam scén a 

posílil svou schopnost pozorovat osobní role a zároveň zvýšit flexibilitu mezi rolemi. 

Muzikoterapie je předepsané používání hudby, které má za cíl pozitivní změny v psychickém, 

fyzickém, kognitivním nebo sociálním fungování jedinců se zdravotním či výchovným 

problémem. 

Terapie tancem/pohybem je založena na předpokladu, že tělo a mysl jsou ve vzájemném vztahu, 

a je definována jako psychoterapeutické použití pohybu jako proces, který dále napomáhá 

emocionální a fyzické integraci jedince. Terapie tancem/pohybem má vliv na změny v 

emocionálním, kognitivním a fyzickém fungování a chování. 

Terapie poezií a biblioterapie jsou výrazy používané jako synonyma k popisu úmyslného 

používání poezie a jiné formy literatury pro léčení a osobní růst. 

Integrační přístupy zahrnují dvě nebo více výrazových terapií pro zvyšování informovanosti, 

podpoření emocionálního růstu a zlepšení vztahů s ostatními. Tento přístup se vyznačuje 

kombinací metod v rámci terapeutického sezení. Integrační přístupy jsou založeny na různých 

směrech, včetně umění jako terapie, psychoterapie uměním a využití umění k tradičnímu léčení. 

 

Terapie hrou s loutkami 
Hra jako terapeutický prostředek může být prospěšná pro mnoho speciálních skupin lidí,  

konkrétně traumatizované děti. Nutnost terapie založené na hře pro pomoc traumatizovaným 

dětem v oblasti zpracování a pochopení události/í je zásadní pro zdravé zvládání a překonávání 

traumatu a pokračování dál jako psychologicky zdravé děti. 

Když si dítě hraje, je to přirozená, bezpečná a přímočará činnost, kterou dítě vyjadřuje emoce, 

obavy a nejniternější myšlenky, kterých si dokonce ani nemusí být vědomo či schopno je 

verbalizovat kvůli jeho stádiu vývoje. 

Podle Piageta (1962) dítě do 10 let pravděpodobně nemá abstraktní uvažování a jazykové 

dovednosti, aby přesně vyjádřilo své myšlenky a pocity slovně. Poradce v oboru duševního 

zdraví může použít přístup terapie hrou jako nástroj k získání informací od dítěte, které nemusejí 

být vyjádřitelné z hlediska vývoje nebo potlačované kvůli traumatu. 

Terapie hrou s loutkami je efektivní při práci s traumatizovanými dětmi ve věku 3 až 12 let. 

 

Loutková terapie je užitečná a prospěšná technika používaná terapeuty na pomoc dětem ve 

sdílení myšlenek a vyjadřování emocí. Tato technika má velmi důležitou úlohu v kognitivně 

behaviorální terapii hrou. Tyto loutky mohou být dětmi použity jako komunikační nástroje, když 

přehrávají určité scénáře, rozhovory nebo události, které mohou pomoci odborníkům pochopit, 

čím si děti procházejí. Je to v mnoha případech účinná technika, protože mnohým dětem se lépe 

vyjadřují emoce, když používají k přehrávání věc nebo hračku, jako je loutka, než při 
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komunikaci přímo k dospělému. Vzhledem k tomu, že se děti mohou cítit bezpečněji, když si 

hrají s loutkami, mohou je terapeuti povzbuzovat, aby napodobily nebo zopakovaly traumatické 

události. 

 

Technika terapie hry s loutkami je rozsáhlá. Za prvé je důležité znát různé typy loutek, které 

mohou být použity při procesu terapie hrou s loutkami (maňásci, loutky, Muppeti a 

břichomluvecké figuríny), a typ jeviště, na kterém bude loutková hra probíhat; jednoduché 

použití maňásků z nich činí nejlogičtější volbou pro použití v duševně terapeutickém prostředí. 

Carter a Mason (1998) navrhují, že 15 až 20 je optimální množství loutek, které si děti mohou při 

terapii vybrat. Nejlépe by zvolené loutky pro obor duševního zdraví měly “reprezentovat škálu 

nálad jako agrese, přátelství a neutralita". Loutky by měly představovat realistické rodinné 

skupiny a mít na zřeteli kulturu. Loutky známých povolání (tj lékař, učitel, zemědělec), jsou také 

užitečné, dále symbolické loutky (tj. čarodějnice, superhrdina) a volně žijící a ochočená zvířata 

(tedy lvi, koťata, psi). Zvolené loutky by neměly nosit univerzální symboliku, aby mohly 

podporovat fantazii a uplatnění vlastního symbolismu dítěte a metaforickou hodnotou. 

Úloha terapeuta v loutkové terapii je zprostředkovatel zábavy při vysoce terapeutickém procesu. 

Dítě a licencovaný a vyškolený profesionální poradce tráví čas v herně, která je označována také 

jako poradenský prostor. Během prvních sezení terapeut vyzývá dítě ke hře v místnosti, pokud 

neublíží sobě nebo někomu jinému. Jak terapie postupuje, terapeut začíná být více přímý a může 

požádat dítě, aby si hrálo s určitými hračkami, jako například s loutkami, nebo se zapojilo do 

určitých her. 

Vytvořením terapeutického prostředí s pomocí loutek a jiných podobných hraček vstoupí do hry 

přirozené emocionální léčivé schopnosti dítěte, stejně jako když jsou hospitalizovány v případě, 

že jsou fyzicky zraněny. Děti vidí věci jinak a mohou reagovat jiným způsobem na události nebo 

okolnosti. Místo toho, aby řeklo vše slovy, pomohou loutky dítěti zopakovat si události skrze 

přehrávání. Tímto způsobem pak terapeut může dítě lépe pochopit a poskytnout vhodnější léčbu.  

 

Tvůrčí hra s pískem 

Tvůrčí hra s pískem je adaptací hry s pískem a malými hračkami a hry s pískem pro situace, ve 

kterých individuální psychoterapie není možná. Tvůrčí hra s pískem se většinou provádí 

skupinově, Nicméně je zajištěna individuální péče v průběhu celého procesu. Každé dítě si hraje 

u jednoho tácu s pískem a doprovází je jeden dospělý, který sleduje hru dítěte. Hlavní rozdíl 

oproti psychoterapeutické léčbě je ten, že tito dospělí nejsou psychoterapeuti, ale učitelé, studenti 

psychologie nebo pedagogiky, sociální pracovníci a dobrovolníci, kteří podstoupili krátké 

školení. 

Tvůrčí hra s pískem je psychoanalytická metoda navržená pro intervenci v krizových situacích, 

konkrétně u post-traumatické stresové poruchy (PTSD), u dětí od 6 do 14 let. 

Jeden z hlavních axiomů, na kterých je hra s pískem postavena je, že zobrazení psychologického 

obrazu samo znamená jeho změnu. Nevědomý problém je přehráván na tácu s pískem jako 

divadlo. Konflikt je přenesen z vnitřního světa do venkovního světa a stal se viditelným. Tato hra 

s fantazií ovlivňuje dynamiku nevědomí v dítěti a tím hýbe jeho psyché. 

 

Základní potřeby pro hru s pískem jsou: tác naplněný mírně navlhlým pískem a miniaturní 

figurky, které by měly odpovídat kulturnímu prostředí dítěte – (známé předměty, které dítě zná 

ze svého okolí), a také několik neznámých objektů. Měl by být dostatek figurek k vytvoření 

celých miniaturních světů každým dítětem. 
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Pomůcky k vyjádření – tác s pískem a miniaturní figurky – pomáhají zredukovat vliv dospělého  

na minimum. Tento amatérský terapeut má za úkol pouze zprostředkování potřeb, aby mohl v 

psyché dítěte proběhnout samoregulovaný proces. Nečeká se od něj žádná psychoterapeutická 

činnost, ani žádná interpretace nebo verbalizace problému. Amatérským terapeutům stačí podílet 

se na procesu hry jejich myšlenkami a pocity. 

Hra zahajuje nenucenou změnu, která slouží psychologickému vývoji a rozlišení emocí. Špatné 

zkušenosti jsou přehrávány tak často, jak jen je potřeba ke zmenšení jejich emocionální zátěže. 

Ve světe her jsou tříbeny a zkoušeny nové strategie chování do té doby, dokud není dosaženo 

lepší adaptace venkovního světa.  
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2.  Justice přátelská k dětem 

“Justice přátelská k dětem”, to jsou justiční systémy, které garantují respektování a efektivní 

prosazování všech práv dětí v tom nejvyšším dosažitelném měřítku. Je to konkrétně justice 

dostupná, přiměřená věku, rychlá, pečlivá, určená a zaměřená na potřeby a práva dítěte, 

respektující jeho práva, včetně práva na spravedlivý proces, účast na řízení a porozumění jeho 

průběhu,  respektující soukromý a rodinný život, integritu a důstojnost.  

Definice stanoví: “Právní pomoc přátelská k dětem je poskytnutí právní pomoci dětem, která je 

dostupná, přiměřená věku, multidisciplinární, efektivní a dokáže reagovat na škálu právních a 

sociálních potřeb, kterým děti a mladiství čelí. Právní pomoc přátelská k dětem by měla být 

poskytována právníky, kteří vystudovali a mají rovněž znalosti o vývoji dětí a mladistvých a 

kteří jsou schopni efektivně komunikovat s dětmi na jejich úrovni porozumění.” Právní pomoc je 

základním prvkem spravedlivého, lidského a účinného právního systému, který je postaven na 

vládě práva. Právní pomoc znamená právní poradenství, asistenci a zastupování. Děti musí mít 

přístup k právní pomoci za stejných nebo dokonce i mírnějších podmínek než dospělí. Právní 

pomoc přátelská k dětem by měla být vysoce kvalitní, účinná, poskytovaná opravdovými 

profesionály dodržujícími etické standardy, což pozitivně ovlivňuje životy dětí. Trénink se 

soustředí na unikátní potřeby dětí a příslušné právní specializace. 

Právní informace a rady poskytované dětem by měly být sdělovány způsobem odpovídajícím 

jejich věku, zralosti a specifickým okolnostem, jazykem, kterému rozumějí a s ohledem na jejich 

pohlaví a kulturní prostředí a podpořeny materiály a informacemi vhodnými pro děti. 

 

Základní principy 

Účast: Mělo by být respektováno právo všech dětí být informován o svých právech, být poučen 

vhodným způsobem o možnostech prosazení práva,  vyjadřovat se a být slyšen při jednáních, 

které se jich  týkají a ovlivňují je. To znamená přihlížet přiměřeně k názorům dítěte s 

přihlédnutím k jeho zralosti a zabránit jakýmkoliv nedorozuměním v komunikaci, které mohou 

mít vliv na jejich účast v řízení. Děti by měly být brány jako nositelé práv a tak by s nimi mělo 

být i zacházeno. Měly by mít možnost uplatňovat svá práva způsobem, který bere v úvahu jejich 

schopnost formovat své vlastní názory a vzhledem k okolnostem konkrétního případu. 

 

Nejlepší zájem dítěte 

Při hodnocení nejlepších zájmů zúčastněných nebo dotčených dětí: 

a. by měla být věnována náležitá váha jejich názorům a stanoviskům; 

b. všechna práva dítěte, jako např. právo na důstojnost, svobodu a rovné zacházení, by měla být 

neustále respektována; 

c. všechny dotčené úřady by měly zvolit komplexní přístup, aby řádně zvážily všechny zájmy 

dítěte, které jsou v sázce, včetně psychické a fyzické pohody,  právních, sociálních a 

ekonomických potřeb. 

Nejlepší zájmy všech dětí zúčastňujících se stejného procesu nebo případu by měly být 

hodnoceny jak samostatně tak i s ohledem na možné protichůdné zájmy dětí. 

Nejlepší zájmy dítěte musí být vždy zvažovány v kombinaci s právy ostatních dětí, například 

právo být slyšen, právo být chráněn před násilím, právo nebýt oddělen od rodičů, atd. 

 

Důstojnost 
S dětmi by mělo být zacházeno s péčí, citlivostí, férovostí a respektem během každého případu a 
řízení s přihlédnutím k  jejich osobní situaci, pohodě a specifickým potřebám, a s plným 
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respektováním  jejich fyzické a psychické integrity. Tímto způsobem by s nimi mělo být 
zacházeno, ať už přišly z jakéhokoliv důvodu do kontaktu se soudními či mimosoudními 
řízeními nebo dalšími intervencemi, a bez ohledu na jejich právní status a způsobilost v 
jakémkoliv řízení nebo případu. 
 
Ochrana před diskriminací 

Práva dětí jsou chráněna před diskriminací z jakéhokoliv důvodu, ať už z důvodu pohlaví, rasy, 
barvy nebo etnického původu, věku, jazyka, náboženství, politického nebo jiného názoru, 
národního nebo sociálního původu, socioekonomického zázemí, statutu jejich rodiče/ů, spojení s 
národní minoritou, vlastnictví, narození, sexuální orientace, genderové identity nebo jiného 
stavu/postavení. 

Právní stát 
Princip právního státu by měl plně platit u dětí stejně, jako platí u dospělých.  
Prvky spravedlivého procesu, jako jsou zásady legality a přiměřenosti, presumpce neviny, právo 
na spravedlivý proces, právo na právní poradenství, právo na přístup k soudům a právo na 
odvolání, by měly být zaručeny dětem, stejně jako jsou zaručeny dospělým, a neměly by být 
minimalizovány nebo odepřeny pod záminkou, že je to v nejlepším zájmu dítěte. Platí to pro 
všechny soudní, mimosoudní a správní řízení. 
 
Justice přátelská k dětem v průběhu řízení 
Obecné prvky 
 
Od prvního styku s příslušnými orgány až do ukončení celého procesu by děti a jejich rodiče 
měli být včas a dostatečně informováni, mimo jiné o: 
 Svých právech; 
 Souvisejících systémech a řízeních; 
 Existujících podpůrných mechanismech;  
 O všech možných důsledcích případného soudního a mimosoudního řízení;  
 O žalobách a krocích učiněných v souvislosti s jejich žalobou nebo  stížností; 
 O průběhu a výsledku řízení nebo intervence. 
 O dostupných ochranných opatřeních; 
 Existujících možnostech k získání reparací od pachatele nebo státu prostřednictvím soudního 

řízení, alternativního civilního řízení nebo jiných procesů; 
 Všech zvláštních opatřeních sloužících k ochraně jejich zájmů v co nejvyšší možné míře, 

pokud jsou obyvateli jiného státu. 
Informace a rady by měly být poskytovány dětem jazykem přizpůsobeným jejich věku a 
vyzrálosti, v jazyce, kterému rozumějí a který je citlivý k jejich pohlaví a kultuře. 
 
Materiály vhodné pro děti obsahující podstatné právní informace by měly být dostupné a široce 
distribuované, a dále by měly být zřízeny speciální informační služby pro děti jako webové 
stránky a linky pomoci. Informace o jakýchkoliv obviněních vznesených proti dítěti musí být 
předány neodkladně a přímo po jejich vznesení. Tyto informace by měly být předány dítěti i jeho 
rodičům takovým způsobem, aby porozuměli přesně obvinění i jeho možným důsledkům. 
 
Justice přátelská k dětem v trestním řízení 
 Děti by měly být řádně informovány o možnosti obrátit se buď na soud nebo o případných 

alternativách k soudnímu řešení. Alternativy k soudnímu řízení by měly garantovat stejnou 
míru právních záruk. 

 Policie by měla respektovat osobní práva a důstojnost všech dětí a brát ohled na jejich 
zranitelnost, tedy vzhledem k jejich věku a stupni vyzrálosti či k jakýmkoliv zvláštním 
potřebám těch, které mohou mít fyzické či duševní postižení nebo komunikační obtíže. 

 Během trestního stíhání by děti měly být informovány způsobem a jazykem, který je 
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přijatelný pro jejich věk a úroveň porozumění. 
 
 
Justice přátelská k dětem během soudního řízení 
 Měly by být odstraněny všechny překážky, které zabraňují přístupu k soudu, např. náklady 

soudního řízení nebo fakt, že dítě nemá právního zástupce. 
 Děti by měly mít právo na svého vlastního právního zástupce a zastupování  jejich vlastním 

jménem při řízení, kde je nebo by mohl vzniknout střet zájmů mezi dítětem a jeho rodiči 
nebo jinými zainteresovanými stranami. 

 Děti by měly mít přístup k bezplatné právní pomoci za stejných či výhodnějších podmínek 
než dospělí. 

 Děti by měly být považovány za klienty se svými vlastními právy a právníci, kteří je 
zastupují, by měli vzít v úvahu jejich názory. 

 Mělo by být zaručeno právo na adekvátní zastoupení a právo na zastoupení nezávislé na 
rodičích, zvláště při řízeních, kde rodiče, členové rodiny nebo pečovatelé jsou údajnými 
pachateli. 

 Soudci by měli respektovat právo dětí být slyšen ve všech věcech, které se jich týkají, nebo 
alespoň tam, kde se předpokládá jejich dostatečné porozumění dotazované záležitosti. Právo 
dítěte být slyšen je právo, nikoliv povinnost dítěte. 

 Ve všech řízeních týkajících se dětí by měla být použita zásada naléhavosti, aby bylo možné 
zajistit rychlé řešení a ochranu nejlepších zájmů dítěte, zatímco je respektováno právo. 

 Při všech řízeních by se s dětmi mělo zacházet s ohledem na jejich věk, zvláštní potřeby, 
vyzrálost, úroveň porozumění i jakékoliv komunikační obtíže, které by mohly mít. Případy 
týkající se dětí by měly být řešeny citlivě tak, aby se děti necítily zastrašované.  

 Když jsou děti vyslýchány v soudních a mimosoudních řízeních a během dalších intervencí, 
soudci a ostatní profesionálové by s nimi měli zacházet s citem a respektem. 

 Přímému kontaktu, konfrontaci a interakci mezi dětskou obětí nebo svědkem a údajnými 
pachateli by mělo být v nejvyšší možné míře zabráněno, s výjimkou případu, kdy o to  dítě 
požádá. 

 Děti by měly mít možnost v trestních případech vypovídat bez přítomnosti údajného 
pachatele. 

 Výslechy a získávání výpovědí dětí by mělo být prováděno v nejvyšší možné míře 
vyškolenými odborníky. 

 
Justice přátelská k dětem ve vykonávacím řízení 
 
 Právník dítěte, poručník ad litem nebo právní zástupce by měl s dítětem projednat  usnesení 

nebo rozsudek a vysvětlit ho  jazykem, který odpovídá úrovni porozumění dítěte, a podat 
nezbytné informace o navrhovaných řešeních, která mohou být učiněna, jako je mechanismus 
odvolání nebo nezávislé stížnosti. 

Pokud rozhodnutí nebylo vykonáno, děti by měly být informovány, například prostřednictvím 
jejich advokáta, poručníka ad litem nebo právního zástupce, o možných opravných prostředcích, 
a to jak soudních, tak i mimosoudních.  
 
3. Stručná příručka pro právníky, jak překročit bariéry při výslechu a pomáhat na základě 
přístupu orientovaného na oběť 
 
Oběti obchodování s lidmi mohou potřebovat různé služby, zvláště oběti, které jsou stále 
napojeny na své obchodníky nebo jsou pod jejich kontrolou a rovněž i  ty, které nedávno utekly 
nebo byly osvobozeny od svých obchodníků.  
Právníci by si měli být vědomi tohoto množství možných potřeb a být připraveni je řešit se svými 
klienty. Mezi těmito potřebami jsou: bezpečí, přistěhovalectví, ubytování, zdraví, plánování 
budoucnosti, další právní potřeby (kromě těch spojených s případem obchodování s lidmi.)  
Pohovory a pomoc obětem obchodování s lidmi přináší mnoho stejných výzev jako pohovory a 
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pomoc obětem domácího násilí. Z tohoto důvodu může být nesmírně nápomocné požádat 
právníky se specializací  na domácí násilí o návrhy na plánování bezpečnosti a řešení dalších 
potřeb klienta. Práce v respektovaném partnerství při pomoci klientovi s využitím jeho síly a 
odvahy přežít nepředstavitelné, otestuje znalosti a dovednosti i toho nejostřílenějšího právního 
profesionála a s největší pravděpodobností se stane jednou z nejcennějších zkušeností kariéry 
právníka. 
 
Pracujte na budování vztahu založeného na důvěře 
 Budování důvěry, která je základním kamenem zdravého vztahu advokáta a jeho klienta, není 

jednoduché, ale existuje několik kroků, které vám pomohou vytvořit silný vztah založený na 
důvěře. 

 Předcházejte nedorozumění o úloze advokáta. Ať máte soukromou praxi nebo jste právník v 
organizaci, váš klient vás může považovat za vládního úředníka a vnímat vás s podezřením a 
strachem. Vysvětlete mu, že nepracujete pro vládu a na všechny informace, které vám sdělí, 
se vztahuje přísné zachování mlčenlivosti. 

 Zdůrazněte, že s vámi klient může mluvit otevřeně a svobodně, bez obav, že byste jeho 
sdělení prozradili vládě nebo obchodníkům s lidmi. 

 Pokud je váš klient migrant, zabývejte se otázkou přistěhovalectví s citem: Například, 
namísto otázky "Vy nemáte doklady?" byste mohli říct "Mohli bychom vám pomoci  
s vyřízením pobytu v souladu se zákony." 
Mějte v paměti nerovnost pravomocí vlastních vztahů advokát-klient a snažte se ho 
oslabit/vyrovnat  přiznáním klientových silných stránek, nasloucháním jeho obav a 
efektivním reagováním na jeho potřeby. 
 

Upřednostňujte efektivní komunikaci 
 Efektivní komunikace je základem dobře fungujícího  vztahu advokát-klient. Pokud váš 

klient nemluví vaším jazykem a vy nemluvíte tím jeho, zajistěte komunikaci prostřednictvím 
kompetentního tlumočníka, který mluví nejen jazykem vašeho klienta, ale pokud je to 
vhodné, také jeho dialektem. 

 Ujistěte se, že váš tlumočník jedná s vaším klientem s citem, profesionalismem a respektem. 
Jestliže můžete komunikovat s vaším klientem bez tlumočníka, po zahájení tlumočení se 
mezi čtyřma očima zeptejte klienta, jestli je spokojen s tlumočníkovou úrovní dovedností a 
přístupem. Váš klient i tlumočník musejí chápat  povinnost zachovávat mlčenlivost. Pokud je 
tlumočník z etnické komunity vašeho klienta, zjistěte, zda není ve spojení s klientovými 
rodinnými příslušníky nebo vykořisťovateli, a pokud ano, zajistěte jiného tlumočníka.  

 Ať váš klient mluví vaším jazykem nebo ne, pokuste se používat jazyk, který je srozumitelný 
laikům a pokud je to možné, vyhněte se právnickému žargonu. 

 Udělejte si čas a vysvětlete klientovi podrobně, jaké jsou možné opravné prostředky, každý 
krok procesu, identity a role klíčových postav, co čekat během interakcí s každým z nich a co 
bude od vašeho klienta očekáváno u soudu i mimo soud. Čím bude váš klient lépe připraven 
na každou fázi případu, tím pohodlněji se bude cítit, bude podávat informace jistěji a tím 
větší jistotu bude mít ve své zastoupení. Protože v případech obchodování s lidmi často 
vyvstávají náhle mimořádné události, zajistěte, aby vás váš klient mohl kontaktovat v případě 
nutnosti/potřeby. 

 
Všímejte si známek psychického trápení 

 Právní odborníci pracující s oběťmi si musí být vědomi možností, že jejich klienti trpí 
psychickým trápením a dovedou rozpoznat jeho symptomy. Mnoho obětí obchodování s 
lidmi trpí úzkostí, depresí nebo jinými znakúy traumatu. Jsou to normální reakce na 
akutní abnormálně stresující zkušenosti, avšak mohou bránit oběti v opětovném 
nastartování života a práci s právníkem na svém případu. 

 Oběti se mohou vyhýbat sdílení svých bolestivých zážitků, popírat, že se staly, nebo se 
mohou zhroutit při pokusu o jejich popis. Můžete zjistit, že váš klient má sebevražedné 
myšlenky nebo tendence. 
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 Pokud je to možné, odkazujte na přiměřeně vyškolené odborníky s dovednostmi a 
zkušenostmi s prací s oběťmi prožívajícími trauma.  

  Mějte na paměti, že váš klient si mohl vytvořit závislost na návykových látkách, aby unikl 
pocitům deprese a úzkosti. Pokud si všimnete znaků závislosti, zvolte organizaci poskytující 
léčbu této závislosti a klientovi dodejte odvahu, aby vyhledal jejich pomoc.  

 
Snažte se zmírnit účinky vracejících se traumatických událostí 
Popisování traumatických událostí téměř vždy nutí oběti obchodování s lidmi je znovu prožít a 
často tím oživí projevy traumatu. Právní profesionálové se nemohou vyhnout takovým dotazům, 
protože přesný a detailní průběh obchodování, taktika obchodníků a účinky na oběti jsou 
nezbytným předpokladem řešení téměř každého případu, pokud má být řešením právní pomoc. 
Ačkoliv nelze nalézt žádné jednoduché řešení tohoto dilematu, existují možnosti, jak lze 
psychickou bolest z účasti na právním řízení zmírnit. Pro oběti může být méně škodlivé a 
dokonce terapeutické, pokud výčty svých traumatických zážitků sepíší. Pokud váš klient umí 
psát, zvažte, zda ho nepožádat, aby si připravil psané vyprávění svých zkušeností. 
 Pokládejte otázky podporujícím, neodsuzujícím způsobem a potvrzujte klientovy reakce s 

pochopením a účastí.  
 Vyhněte se řeči těla, výrazům nebo komentářům, které by oběti daly najevo, že ji litujete, že 

vás její zkušenosti šokují, znechucují, nebo že máte o její trápení voyeristický zájem. 
 Chápejte, že může být potřeba několik setkání s vaším klientem, než se vám dokáže svěřit s 

událostmi, na které má zvláště bolestivé vzpomínky, nebo které se stydí odhalit. Plánování 
setkání v rozmezí několika dní může pomoci předejít klientovu pocitu zahlcení emocemi 
nebo úzkostí. Pokud se váš klient v průběhu sezení zhroutí a čas to dovolí, udělejte pauzu a 
zvažte předčasné ukončení sezení.  

 Ubezpečte svého klienta, že není neobvyklé, pokud se necítí dobře během zodpovídání 
otázek na traumatické skutečností. 
 Pamatujte, že váš klient prožil zkušenost, při níž byla jeho autonomie tvrdě omezena, ne-

li přímo zničena; při pohovoru/konzultaci nechte klienta v co největší míře rozhodovat  o 
načasování a tempu. 

 Snažte se ukončit výslech/konzultaci pozitivně, například uznáním klientovy síly a odvahy. 
 
Vyhněte se zhoršování pocitů rozpaků, hanby nebo sebeobviňování 
 Zvolte místo, které je důvěrné a jakmile začnete, vyhněte se přerušením. Nesdělujte 

informace o situaci vašeho klienta nikomu kromě kolegů, kteří jsou součástí vašeho právního 
týmu. 
 Uvědomte si, že váš klient nemusel sdělit rodině nebo přátelům, že se stal obětí 

obchodování s lidmi, takže ho v jejich přítomnosti nevyslýchejte nebo nezmiňujte jeho 
viktimizaci. 

 Vyvarujte se ve vašich komentářích a otázkách naznačování, že je váš klient zodpovědný za 
své vykořisťování nebo že zůstal v prostředí zneužívání dobrovolně. Vyhněte se například 
otázkám „Proč jste nemohl/a odejít?“ 

 Při zjišťování informací o sexuálním zneužívání nechte klienta vést diskusi a ujistěte ho, že 
taková viktimizace je u případů obchodování s lidmi běžná a že to není jeho chyba. Pochopte, 
že obchodování s lidmi za účelem sexu oběti často prožívají jako znásilnění. Vyhněte se 
otázkám jako „Byl sex součástí vaší práce?“, které zlehčují vážnost zneuctění, jež oběť 
typicky cítí. 

 
 
 
 
Buďte citliví k otázkám pohlaví 
 Pokud jste právník mužského pohlaví a váš klient je ženská oběť sexuálního vykořisťování a 

zneužívání, zeptejte se jí, jestli by se cítila lépe s právničkou - ženou, a pokud ano, pokuste se 
získat pomoc citlivé ženské kolegyně. 
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 Dejte oběti najevo jak slovně, tak i  chováním, že ji nesoudíte. 
 Můžete obdivovat její sílu a jednání, které umožnilo její přežití. 
 Berte na vědomí, že oběti obchodování s lidmi mají často složité vztahy a city k jejich 

obchodníkům a že traumatická pouta mohou ještě fungovat. 
 Pokud je to vhodné, vysvětlete, že není neobvyklé, aby oběť cítila lásku či vděčnost vůči 

tomu, kdo ji zneužíval. 
Vytvořte a realizujte bezpečnostní plán 
Plánování bezpečnosti je v případech obchodování s lidmi klíčové, stejně jako v případech 
domácího násilí. Možná začalo už předtím, než jste vůbec potkali svého klienta; informujte se o 
bezpečnostních opatřeních u různých orgánů, jako  je např. policie.  
 Ujistěte se, že setkání, kde se odehrávají vaše rozhovory, se vedou na bezpečném místě, 

ideálně utajeném.  
 Vysvětlete svému klientovi, že je pro něj velmi důležité nehovořit s nikým o schůzkách a 

jejich obsahu. 
 Zjistěte, kde lidé, kteří obchodovali s vaším klientem, a jejich spolupracovníci žijí a pracují a 

společně vypracujte plán, jak zabránit jejich setkání. 
 Často bývá nejtěžším krokem určit/rozhodnout, kde by měla oběť žít. Prostředky k ukrytí 

obětí obchodování s lidmi jsou nedostatečné. Zvažte možnost, že by váš klient vstoupil do  
azylového domu pro oběti domácího násilí a, pokud tomu pracovníci tohoto zařízení brání, 
zdůrazněte podobnosti obchodu s lidmi  s násilím mezi partnery. Ujistěte se, že se azylové 
zařízení nenachází v blízkosti  obydlí nebo fungování obchodníků s lidmi nebo jejich 
spolupracovníků. Pokud toto zařízení  není k dispozici, prozkoumejte možnost přemístění 
vašeho klienta do jiné části státu nebo do jiného státu s podobnými zařízeními. 

Buďte pozorní k materiálním potřebám vašeho klienta 
Oběti obchodování mají velkou škálu naléhavých materiálních potřeb. 

 Buďte pozorní k těmto potřebám a pracujte na jejich splnění. Zahrnují potřebu 
bezpečného obydlí, jídla, hygienických potřeb, oblečení a zdravotní péče. Materiální 
pomoc znamená také poskytnout klientovi během rozhovorů sklenku vody, kapesníky a 
občerstvení. Pomoc při uspokojování těchto potřeb oběť nejen osvobodí od závislosti na 
jejích vykořisťovatelích, ale také umožní získání vztahu založeného na důvěře. 

 
Užitečné techniky poskytování právní pomoci dětským a mladistvým obětem 
Naslouchání 
Aktivní naslouchání naznačuje zájem právníka o situaci dítěte. 
Právník může bez pečlivého naslouchání ponechat některé důležité informace bez povšimnutí. 
Během hovoru je důležitý oční kontakt, řeč těla a výraz tváře. Avšak traumatizované děti se 
očnímu kontaktu vyhýbají, což může způsobit nedůvěru. 
Pokládejte otevřené otázky. 
Dovoluje to dítěti vyprávět příběh, který mu dává smysl. 
Berte na vědomí pocity dítěte 
Právník může dítěti říci, že si neumí představit, jak by se cítil, kdyby byl v jeho situaci.  
Ubezpečte dítě, že není samo 
Právníci mají klienty, kteří prožili podobné zážitky, jež mohou být zevšeobecňovány a použity 
k jejich podpoře. Může to být užitečné, protože klienti/děti si uvědomí, že nejsou sami a pak 
mohou zvládnout lépe svou současnou nepříjemnou situaci a vyhrát.  
Používejte prostý jazyk 
Právní terminologie je těžká a komplikovaná. Právník by si měl představit, že je ve stejném věku 
jako dítě, a používat jednoduchá slova a také všechna témata vysvětlit jednoduše. 
Kdy vyprávění přerušit  
Když je dítě zaplaveno emocemi, právník by měl o tématu přestat hovořit a převést řeč na jiné 
téma (například oblíbený film). Mají kontrolu nad sezením, mohou udělat pauzu nebo dokonce 
ukončit sezení. Podporující osoba může navrhnout cokoliv, co je pro dítě dobré. 
Je kancelář bezpečné místo? 
Pro práci s dětmi a mladistvými je vhodné mít bezpečnou kancelář. Je dobré mít na stole krabici 
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papírových kapesníků. V pokoji mohou být hračky, pera, pastelky a papíry, které mohou děti 
používat při přestávkách. Děti potřebují mít pocit, že je jejich soukromí zaručeno. 
Právník musí své kolegy z kanceláře požádat, aby je nevyrušovali. Ukazuje to respekt ke 
klientovi. Pokud ale dítě žádá přítomnost důvěrníka, sociálního pracovníka či jiné osoby, tato 
osoba může být přítomna. 
Právní poradenství 
Jednou ze zásad je, že právník  nechává zásadně rozhodovat klienta. Jedná se o život klienta a ten 

bude žít s následky rozhodnutí. Klient sám rozhoduje, které řešení zvolí.  Bere v úvahu rovněž 

neprávní důsledky rozhodnutí,  které mohou  zasahovat do ekonomické, sociální, psychologické 

oblasti.   

Právník poskytuje klientovi informaci o jeho právní situaci a  vysvětlí klientovi všechny 

možnosti a jejich důsledky. Konečné rozhodnutí učiní vždy klient.    

Právník by měl být schopen vysvětlit klientovi, že není odborníkem  v jiném oboru popřípadě i 

právní specializaci.  V případě že zjistí, že je třeba vyhledat pomoc jiného odborníka, odkáže 

buď sám právník nebo sociální pracovník na tohoto odborníka.  

Právník by neměl zasahovat do rozhodování klienta, i když je přesvědčen, že klient neučinil 

správné rozhodnutí.  

Právník  by měl zjistit skutkové okolnosti a znát právní úpravu.  

Právník během poradenství zopakuje okolnosti klientova případu, čímž zároveň ukazuje, že 

naslouchá.  Právník sdělí klientovi, že  ho může kdykoliv přerušit a  zeptat se, zda správně 

porozuměl.  

Klient si musí ujasnit cíl a společně s právníkem  diskutuje o možnostech řešení.  Zaměřují se na 

výhody i nevýhody určitých právních řešení a další informace, které mohou mít vliv na konkrétní 

rozhodnutí.  Na konkrétní rozhodnutí klienta mají vliv i důsledky rozhodnutí – délka řízení, 

emocionální  dopad aj. 

Pro klienta je důležité, aby informacím rozuměl.   Není možné používat komplikovanou právní 

terminologii, ale mluvit logicky, souvisle a používat jednoduchý jazyk. Není ostudou ujistit se a 

třeba i opakovaně, zda klient předávaným informacím porozuměl.  V případě, že klient 

nerozumí, vysvětlit   jiným způsobem.  

Klient by neměl mít pocit, že  se nad něj právník povyšuje.  

Poradenství by mělo být poskytováno neutrálně.  Klient by neměl mít pocit, že je mu některé 

řešení vnucováno.  Právník má stále na paměti, že konečné rozhodnutí činí klient.  

 

Při výslechu dětí je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v 

dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat. Vzpomínky na negativní prožitky mohou 

působit nepříznivě na dušení a mravní vývoj. K výslechu je zván i zástupce orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, mohou být pozváni rodiče popřípadě jiná osoba. Jejich přítomnost přispívá 

k větší pohodě dítěte a rovněž i k správnému vedení výslechu 

 

Tyto osoby  mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění úkonu 

navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm 

mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. 

 

 

KAPITOLA V 

INOVATIVNÍ METODY PODPORY 
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1. KOUČINK 

V průběhu posledních let byly úspěšně aplikovány specifické techniky koučinku na pomoc 
zranitelným skupinám, ale bohužel nedostatečně používaných na pomoc obětem obchodování s 
lidmi. Přístup koučinku je velmi inovativní námět použitý v různých oblastech na pomoc lidem 
naučit se zlepšit jejich sebeuvědomění, zvýšit jejich sebedůvěru při řešení různých potíží a výzev 
v jejich současném životě, zvýšit motivaci. Existuje silná potřeba nového přístupu k pomoci 
uprchlíkům – taková, která má na paměti snížení zranitelnosti během času a která aktivně 
podporuje schopnost oběti být si oporou při řešení svých současných problémů s integrací, spíše 
než jednoduché poradenství. 

Co je koučink 

 Lze nalézt mnoho definic toho, o čem vlastně koučink je. Slovníková definice koučinku je 
metoda řízení, instruování a školení osoby nebo skupiny osob, s cílem dosáhnout nějakých cílů 
nebo získat určité schopnosti. Existuje mnoho způsobů, jak koučovat, typů koučinku a metod 
koučinku. Řízení může obsahovat motivační proslovy a školení může zahrnovat semináře, 
workshopy a praxe pod dohledem.  

Školení je učení lidí dělat věci, které nevědí, jak dělat.  

Mentorování je ukazování lidem, jak lidé, kteří jsou v něčem skutečně dobří, to dělají.  

Poradenství je pomáhání lidem vyrovnávat se s problémy, kterým čelí. 

Koučink není ani jedno – je to pomoc s identifikováním schopností a možností, které má člověk 
uvnitř, a pomáhání použít to nejlepší ze svých schopností. Profesionální koučink používá 
množství komunikačních dovedností (jako je cílené přeformulování, naslouchání, vyptávání, 
ujasňování, atd.), aby napomohly potřebné osobě posunout svůj pohled a tím objevit jiná řešení k 
dosažení cílů.   

Kouč pomáhá lidem učit se, spíše než aby něco vnucoval. Profesionální kouč poskytuje 
partnerství navržené k pomoci klientům k získání skvělých výsledků v jejich osobním nebo 
profesionálním životě, zejména ke zlepšení výkonu a zvýšení kvality života. Kouč je vycvičený 
naslouchat, pozorovat a přizpůsobit se tématu podle potřeby klienta. Snaží se aplikovat řešení a 
strategie s tím, že od začátku počítá s klientovou kreativitou a vynalézavostí. Prací kouče je 
poskytovat nezbytnou oporu k podpoře schopností, možností a kreativity, kterou má uvnitř každý 
klient. 

Aktivní naslouchání je součástí základního postoje kouče. Je nezbytné, aby měl kouč aktivní 
naslouchání na paměti. 

Schopnosti kouče Budování vztahu nebo vazby. Různé úrovně naslouchání. Používání intuice. 
Pokládání otázek. Poskytování podporující zpětné vazby. 

Klient je osoba, která přijímá podporu kouče, v našem případě oběť obchodování s lidmi. 

Koučování dětských a mladistvých obětí obchodování s lidmi 

Plánování koučovacího sezení 

Koučovací sezení obvykle trvá hodinu až hodinu a půl, záleží na dohodě. Pokud pracujeme s 
dětmi a mladistvými, je lepší počítat s 90 minutami, protože pak máme více času na kreativitu při 
aplikování nějaké metody či techniky. 

Místo setkání je důležité. Klient by se měl cítit bezpečně. Při plánování sezení s dětmi a 
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mladistvými berte na vědomí, že místo může ovlivnit použití metody či techniky. 

Koučovací sezení se může odehrávat v kanceláři, v restauraci, u klienta, atd. 

Informujte klienta o koučinku. 

Co mi koučink přináší? 
 Budu mít vlastní zkušenosti 
 Lépe si uvědomím, co chci, své cíle 
 Naučím se lépe pracovat se svými výhodami a nedostatky 
 Ovládnu řešení problémů a těžkých situací 
 Budu snadněji nalézat řešení 

Popište krátce průběh koučinku. Zvláště dětské a mladistvé oběti obchodování s lidmi jsou často 
úzkostné, bojí se nových věcí a mluvení o něčem, co se jim nelíbí. Zdůrazněte, že koučink je 
zaměřený na budoucnost a ne na žádné vyhodnocování. Správná prezentace a dobrá nálada 
navodí touhu spolupracovat. Také můžete využít vizualizaci koučinku, aj. 

Koučovací sezení 

 Představení partnerů – kouč i klient se představí  

 Nastavení očekávání  potřeby, představy a očekávání klienta 

 Cíle a jejich nastavení – proč klient přichází. Klient si ujasňuje, jak mu koučink může 
pomoci, což může nějakou dobu trvat 

 Analýza problému – konkrétní problém klienta 

 Uvědomění – klient nachází řešení nebo způsob 

 Shrnutí a nastavení dalších kroků – klient chce vyřešit/otevřít další témata, nebo téma 
uzavírá. Hodnocení postupu. 

Kdo je kouč? Kouč je někdo, kdo: 

 podporuje klienta, je jeho partnerem a  je s ním v kontaktu 

 pracuje s energií klienta a jeho pocity  

 používá experimenty pro intenzivnější uvědomění  

 plně respektuje klienta, jeho potřeby a přijímá ho  

 pracuje s potenciálem klienta a společně dosahují stanovených cílů 

 

Podle Whitmore se doporučuje používat  otázky začínají slovy CO, KDY, KDO, KOLIK, 

protože uvozují kvantifikaci nebo získávání faktů. Nedoporučuje zahajovat otázky slovem 

PROČ, neboť vyvolává dojem kritiky a implikuje obranářství.  

 

Otázky nejsou dobré nebo špatné, ale více či méně přínosné.  

 

Přínosné otázky: 

• jsou přímé  

• jsou spontánní 

• jsou jednoduše zformulované 

• jsou položeny jen jednou 

• nutí klienta přemýšlet 
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• vyžadují popis přítomnosti či budoucnosti, nevyžadují analýzu minulosti 

• jsou zaměřeny na přítomnost nebo budoucnost 

• respektují uvažování klienta, nikoli kouče 

• umožňují klientu zabývat se tím, co ho zajímá 

• jsou kladeny s upřímným záměrem pomoci klientovi objevit skryté možnosti a učinit 

vlastní volbu 

• jsou kladeny přátelským tónem  

• jsou následovány tichem, které klient může využít k přemýšlení 

• podporují cestu k cíli, nikoli vysvětlování nebo ospravedlňování minulých akcí  

 

Pokud souhlasíte s výše uvedeným,  snadno si uvědomíte, že hra se slovy může mít velký vliv na  

výsledky. Hledáme nové vidění a přístupy k situacím, které mají být vyřešeny. 

Z dětí i mladých dospívajících má hodně koučů strach pro jejich bezprostřednost. Není 

jednoduché  odhadnout  jejich reakce  a vyžadují opravdu cele pozornost kouče i jeho předchozí 

přípravu. Náš  mozek spojuje cíl s něčím, co chceme. Naše podvědomí interpretuje úkol jako 

něco, co musíme nebo co bychom měli udělat. Řešíme často rovnici  

CHCI vs. MUSÍM 

Slovo CHCI patří mezi kouzelná slovíčka, díky nimž jsme schopni programovat své podvědomí. 

Děti v dětství intenzivně používaly slovo CHCI a později ho vypustily ze svého slovníku. Kouč 

pomáhá klientovi ho znovu objevit. 

 

Metody a techniky 

 

Koučování dětí a mladistvých respektuje  jejich potřeb a typy.  Můžeme užít stejných technik a 

upravit je  přiměřeným způsobem vzhledem k věku a míře porozumění a chápání. Všechny 

metody a techniky jsou pouze pomůckou pro koučování a vždy záleží na kontextu. 

 

GROW – univerzální a nejvíce používaná metoda, protože je jednoduchá a efektivní. 

 

GROW znamená: 

G =goal = cíl  -  co chcete  

R=reality = současná realita -  co se odehrává 

O= options or obstacles = možnosti nebo překážky -  co můžete udělat  

W=will or way forward = cesta vpřed -  co uděláte v budoucnu 

 

Škálování může být používáno v mnoha variacích. Je univerzální a dokáže objasnit stávající stav 

klienta a jeho pokrok. (WHITMORE, J. Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, 

Metoda transpersonálního koučování. Praha 4, Management Press, s.r.o., 2014). 

 

Identifikovat vlastní cíl je pro dnešní populaci dětí a mladistvých složité. Cíl, který by naplňoval 

jejich vlastní potřeby, dokáže určit pouze 10 % klientů. Nicméně s pomocí kouče  a dobře 

kladených otázek je schopno ho konkretizovat i zbývajících 90 %.  
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Cílům je nutné věnovat pozornost i čas, vracet  se k nim a znovu je přehodnocovat. 

 

Cíl by měl být   SMARTER 

SMARTER znamená: 

S= specific =specifický 

M=measurable=měřitelný  

A= action-ortiented= orientovaný na činnost   

R=realistic=realistický 

T= time-bound =časově vyhrazený 

E =exciting= povzbuzující 

R=recorded=zaznamenaný 

 

Cíle by měly být  pozitivně formulované, dobře pochopené, relativní a etické. Nejdůležitějším 

faktorem při vzájemném dialogu je zachování si nestrannosti a nadhledu. Jestliže kouč není 

objektivní, pak může  zkreslit skutečné potřeby. Abychom zjistili skutečnou situaci klienta, 

používáme přímočaré, jednoduché, lehce srozumitelné otázky zaměřené na realitu. Tak si 

zajistíme potřebná fakta směřující k reálné situaci klienta. 

 

Citlivě  pokládané  otázky dětem a mladistvým  vytváří jejich motivaci pro hledání nových řešení 

a východisek.  

Klient se stává  více aktivním a přestává být pouhým příjemcem sociální pomoci nebo podpory.  

 

Klient se učí lépe vidět možnosti  změny, které mu umožňují řešit jeho situaci. Může vést dialog 

s někým, kdo mu poskytne dostatečný prostor a svobodu v jednání. 

 

Individuální přístup pomáhá kouči se s dítětem či obětí sblížit a lépe  porozumět jeho potřebám. 

Problém nebo ztráta rodiny vytváří na mladistvé velký emoční tlak a na přechodné období ztrácí 

duševní rovnováhu. Jejich rozkolísané sebevědomí, nepřijetí, či nedorozumění v rodině vedou ke 

zkratovitému jednání. Vzdorovitost, utváření si vlastní identity, hledání a nalézání sebe sama 

jsou znaky dospívání, které vygradují odchodem z rodiny. Konfrontace s pouličním životem a 

druhými lidmi, bývá mnohdy hnací silou a motivem vyhledání odborné pomoci. 

 

Koučování se může stát prevencí sociálně patologických jevů. 

 

 

Deník 

Deník nebo do složky vkládané listy jsou efektivní metodou. Již nad obalem můžeme s klientem 

hovořit o jeho cílech.  



48 

 

Poznámky ze setkání se vkládají dovnitř. Doplňuje je obrázky, 

fotografiemi apod. 

                                        

                                     Výsledky    

 

Výsledky základních mentálních potřeb dětí 

Pro lepší pochopení  uvádíme výsledky studie o základních psychických potřebách dětí 

vyrůstajících v nefunkčních rodinách.  

Na základě studie bylo odvozeno několik základních psychických potřeb, které musí být 

v náležité míře a v pravý vývojový čas uspokojeny, aby se dítě mohlo vyvíjet ve zdravou 

osobnost (Langmeier, Matějček, 1974): 

 

1) Potřeba stimulace  

2) Potřeba smysluplného světa 

3) Potřeba životní jistoty 

4) Potřeba pozitivní identity 

5)  Potřeba otevřené budoucnosti  

 

Následující část je zaměřena na: 

 

- emoční vývoj, chování a sociální vztahy dětí a mladistvých 

- jejich identitu a sociální prezentaci  

- samostatnost a sebeobsluhu 

 

K řešení náročné životní situace dětí přistupujeme komplexně. Způsob pomoci obětem 

rozvíjíme na základě analýzy a zvážení, co je v nejlepším zájmu dítěte či mladistvého. 

V úvahu bereme současnou situaci dítěte. 

Nelze jen zvolit jednu metodu a myslet si, že díky ní se dostane dítěti či mladistvému, 

jenž se stal obětí obchodování, dostatek podpory a pomoci.  

Je nutné propojit naše síly a funkční metody. Dětem a mladistvým by měl být  

poskytován nejenom koučink, ale rovněž i pravidelná pomoc psychologa či terapeuta.  

Koučink se zabývá věcmi, jež jsou nyní a orientuje se na budoucnost a pozitivní věci. 

Terapie pomáhá zvládnout trauma, noční můry, PTSP atd. 

Co dělat, když s námi děti či mladiství nechtějí spolupracovat  
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(odmlouvají, váš vztah nefunguje, nechtějí se otevřít či svěřit) 

 Dejte mu pocit, že vám může důvěřovat. 

 Mějte dostatek času sednout si a pokuste se nastolit neformální atmosféru. 

 Udělejte prostředí  zajímavější a příjemnější. 

 Zahrajte si nějakou hru, kterou má rád. 

 Buďte trpělivými. Nenuťte dítě mluvit, jestliže si teď nechce promluvit, problém 

vysvětlete a nechte to. 

 Udržujte mezi sebou slovní spojení. Řekněte mu, co vidíte a případně jak chápete jeho 

postoj. 

 Stimulujte jeho vnitřní řeč – podpořte ho, aby si v duchu odpověděl sám. 

 Nebojte se mluvit i o velmi závažných problémech. 

 Snažte se hledat společně kompromis. 

 Slovní komunikace se jich může dotknout – berte zřetel na jejich věk. 

 Pozor na tón řeči a způsob chování – děti by měly mít pocit, že je respektujete či 

uznáváte. 

 Berte je  takové, jací jsou.  

 

Práce s dětmi nebo mladistvými zaměřená na jejich emoční vývoj, chování a sociální vztahy  

Nesnažte se řešit   minulost,  řešíme aktuální prožitky, chování, situace a věci, se kterými se 

potýkají nyní. 

Napomáháme jim si porozumět a zvládat své reakce. 

Vysvětlujeme níže uvedené otázky přiměřeně věku. Pokud nedokážou psát, můžeme viditelně 

zapisovat místo nich. Dítě při tom požádáme, ať místo psaní zvolí například systém malovaných 

poznámek – symbol k jednotlivým situacím. Tu kterou si pak vybere, namaluje a pak 

pokračujeme v rozhovoru … 

Lze užít i emočních karet , které jste vytvořili  společně nebo je klient vytvořil jako domácí úkol. 

Následně je můžete při společných setkáních využívat.  

Na začátku setkání  si povídáme o nějaké zajímavé události během dne, která ho potěšila apod. 

Nebo si dítě zvolí jen emoční kartu.  

 

 

JÁ JSEM 

Technika může být použita při prvním setkání. 

Potřebujeme papír a  tužku nebo pastelky. Zeptáme se klienta, 

zda je ochotný kreslit a v případě kladné odpovědi, volíme  tuto techniku. Jinak zvolíme psaní.  

Kouč požádá klienta, aby se  ztišil a soustředil se na jeho slova. Namaluj, prosím, to co vidíš, 

když společně řekneme JÁ JSEM. Větu zopakujeme nejméně pětkrát. 

Potom hovoříme o významu slova „role“. Hovoříme o životní roli a vysvětlíme, že každý člověk 

má v životě spoustu rolí, které   jsou různě důležité. Životní role si můžeme uvědomit nebo 
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můžeme pokračovat. 

Kouč se ptá:  Můžete se  vzdát jedné  z nich? Kterou z nich zvolíte? Chyběla by vám? A 

pokračujeme dokud dál nezbydou tři životní role. Můžeme o nich hovořit,  proč  jsou tak  

důležité. Pojmenují to, co je nakresleno = jednotlivé životní role klienta. 

Práce s riziky – ztráta životní role. Co by se mohlo stát v případě ztráty? Jak vyrovnat ztrátu? 

Cvičení lze rozložit i do více setkání. Volíme buď velký formát papíru  nebo malý formát pro 

každou roli, kterou klient namaluje. Klient rozhoduje, zda si namalované obrázky vezme nebo je 

dá koučovi.   

Děti mohou mít deník, do něhož si zakládají všechny věci. 

Klient se učí pracovat s deníkem, což mu může v budoucnu pomoci s plánováním. Musíme vše   

promýšlet, protože i tato drobná věc může mít pozitivní vliv na klientovu budoucnost. 

Buďte opatrní v případě obětí. Seznamte se s jejich současnou situací a  nedělejte  cvičení, které 

je psychicky extrémně zatíží. 

 

Příklad další společné práce: 

Vypiš si situace, které vnímáš pro sebe jako náročné / emočně náročné/ 

1……..2…….3…….4…….5…….6…….7…… 

Vyber si jednu z nich 

………………………………………………………………………………………………………

………………..... 

Cítím 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Prožívám 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….  

Obvykle v této situaci 

dělám………………………………………………………………………………………………

………………. 

Moje reakce, nebo mé 

chování……………………………………………………………………………………………

…………….. 

Jak používat  škálu? / 1. = minimum – 10. = maximum/: 

Jak je situace 

pro Tebe 

obtížná? 

Jak často to 

bývá? 

Zasahuje 

negativně do 

Tvého života? 

Věřím, že to 

dokáži zvládnout 

 1.    1.    1.    1.   

2.  2.  2.  2.  

3.  3.  3.  3.  

4.  4.  4.  4.  

5.  5.  5.  5.  

6.  6.  6.  6.  

7.  7.  7.  7.  

8.  8.  8.  8.  

9.  9.  9.  9.  

10.  10.  10.  10.  
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Můžeš použít barevných pastelek a vymalovat si to. Starší děti to mohou  zakroužkovat, ale 

vizualizace není tak zřejmá. 

Škály můžeme užívat různě.  Hra je pro děti a mladistvé jednoduchá, mohou ukazovat i na 

prstech či věcech. Je srozumitelná pro všechny, včetně etnik a cizinců. Hodnota 1 znamená 

malou obtížnost nebo menší frekvenci výskytu, nenáročné věci či nasazení aj. Hodnota 10  značí 

maximální obtížnost, velmi častý výskyt, nejvyšší náročnost atd. 

Kouč se podívá na škálu a pomocí otevřených otázek se snaží  objasnit současnou situací.  

Kouč se může ptát: Jaký vliv na to  máš?  

                                Máš to pod kontrolou?  

 

Čtyřlístek 

Namaluj si čtyřlístek a vystřihni jej 

Do každého lístku napiš jednu nejčastěji prožívanou emoci 

U každé se zamysli a řekni  proč, kdy a jak probíhá 

Kterou z nich máš rád, podtrhni.  Proč jí máš rád?    

Kterou z nich bys nejraději dal pryč? Její lístek odtrhni.  

Zamysli se:  Proč tomu tak je?  Co bys mohl udělat, abys tuto emoci zažíval co nejméně?  

Nalep odtržený lístek z čtyřlístku na čistý papír. Rozděl tento papír čárou na polovinu – do jedné 

poloviny napiš znaménko plus, do druhé mínus. Do každé poloviny namaluj nebo napiš, co je na 

této emoci pozitivního, co dobrého ti může přinést? Pokud jde o negativní emoci – proč je   

náročná, těžká. Klient se učí uvědomit si a    pojmenovat silné a slabé stránky emocí.  

 

Jak pomoci dětem utvořit si  uspokojivou představu o sobě samém? 

- Nenechte je, aby je ovlivňovala dramatická vize budoucnosti 

- Hledejte společně jejich silné stránky 

- Nikdo není dokonalý – přijímejte se takoví, jací jste …. 

- Pomáhejte jim rozvíjet jejich limity 

- Podporujte, uklidňujte a povzbuzujte je, když se cítí  méněcenní 

- Naučte je hovořit hezky o sobě  

- Nebuďte příliš nároční  

- Snažte se hledat společně kompromis  

- Nereagujte, když nechtějí hovořit 

- Buďte k nim otevření, nespěchejte, nepřemýšlejte místo nich 

- Nezapomeňte, že základem úspěšného koučování dětí a mladistvých je důvěra, čas a 

empatie. 

 

Dotazník – MALUJ & PIŠ 
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Použij dotazník, který klient vyplní sám nebo s pomocí kouče. 

Dotazník patří klientu, který si ho může prohlížet i později. Jestliže má klient deník, může si ho 

tam založit. 

Na mě se mi  

líbí…………………………………………………………………………………………………

………………………………... 

Jiným se na mě 

líbí…………………………………………………………………………………………………

……………………... 

Věcí, kterou dělám dobře 

je……………………………………………………………………………………………………

………………… 

Nedávno jsem vyřešil /-a 

problém……………………………………………………………………………………………

………….. 

Jsem moc rád /-a, že 

já……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Lidé, co mě znají, jsou rádi, že 

já……………………………………………………………………………………………………

…….. 

Nedávno jsem byl/-a oceněn/-a 

za……………………………………………………………………………………………………

.. 

Lidé se na mně mohou spolehnout, 

když…………………………………………………………………………………………….. 

Letos se mi daří líp než vloni 

………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Naučil/-a jsem se 

………………………………………………………………………………………………………

………………………... 

Podařilo se mi 

překonat……………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Nejlépe vycházím s ostatními 

když…………………………………………………………………………………………………

……. 

Já sám jsem byl překvapen/-a, když 

………………………………………………………………………………. 

Myslím, že mám odvahu 
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………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Když mám o sobě něco dobrého říci, řekl/-a 

bych………………………………………………………………………………… 

Velmi spolehlivý /-á jsem, pokud jde o 

………………………………………………………………………………………………… 

Jedna důležitá věc, kterou chci brzy dokončit 

je…………………………………………………………………………………… 

Svůj vyplněný dotazník si pečlivě uschovej. Je hlavně pro Tebe! 

Až budeš mít o sobě nějaké pochybnosti nebo špatný den, přečti si jej nebo jen prohlédni.  

 

 

Cvičení: Stupnice od 1 do 10 
Požádáte-li někoho, aby zvýšil své povědomí o určitém aspektu svého chování, nemusí vědět, 

jak to provést. Lidé potřebují nějaký praktický způsob, jak zvýšit své povědomí, na co se 

zaměřit. Dobré cvičení je Stupnice od 1 do 10. 

  

Cvičení: Klient se pokaždé, když se cítí ohrožen, stává agresivním a mnohem méně 

efektivním, než obvykle. Chce rozvíjet schopnost zůstat v klidu a nerozrušený, když na něj 

ostatní nespravedlivě útočí. Jako kouč můžete navrhnout použít stupnici 1-10 ke sledování 

míry klidu. Stupeň 10 bude bodem klidu, dokonalého klidu, který koučovanému umožní jasně 

myslet a uvědomit si, co musí udělat. Stupeň 1 je tím nejhorším stavem, do kterého se může 

dostat, úplně vytočený a pod vlivem emocionálních reakcí. 

V důsledku provádění tohoto cvičení povede prosté sledování stupnice ke snížení stupně 

otrávenosti. 

  

Cvičení: Domácí úkol 
Dobrý koučink také znamená, že kouč žádá klienta, aby plnil některé úkoly až do dalšího 

setkání. Je velmi důležité, aby kouč zadával "domácí úkoly", protože to klientovi pomáhá k 

upevnění jeho přání zlepšit se. 

Například, kouč žádá klienta, aby do příštího sezení sepsal seznam všech důležitých vlastností 

potřebných k dosažení profesního rozvoje. Během příštích setkání budou rozhovory vycházet 

z toho, co klient uvedl na tomto seznamu. 

  

PODPORA PEER TO PEER  
Sociálně vzdělávací intervence s dětmi a mladistvými je extrémně komplexní a vyžaduje pro 

úspěch kreativitu. Proto je sociální intervence založena na několika modelech za účelem získání 

intervenčních nástrojů k čelení problémů spojených s obchodováním s lidmi. Pohled teorie 

chování, dynamické a kognitivní přístupy, pedagogika každodenního života, teorie rodinných 

systémů, symbolický interakcionismus, kompetenční model, sociální konstruktivismus, 

socioekologické a socioenvironmentální modely, atd. jsou základem teorie, ve které je ukotveno 

sociální cvičení s dětmi a mladistvými. 

Při volbě intervenčních metod je nutné vzít v úvahu věk dětí, ačkoliv flexibilní strategie, které 

propůjčují dětem aktivní roli v rozhodování, jsou klíčové k dosažení úspěšné intervence. Stejně 

tak je důležité vytvořit mezi profesionály a dětmi/mladistvými pozitivní pouto ve snaze dobře se 

obeznámit s jejich sociálním prostředím a každodenním životem. Tímto způsobem je 
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profesionálové mohou lépe doprovázet a vést.   

Proto bychom mohli shrnout některé strategie, které se ukázaly být efektivními v sociovýchovné 

intervenci s mladými lidmi: 

-Dobře se obeznámit se sociálním prostředím dětí a mladistvých, což umožní flexibilnější 

intervenci. 

-Provést činnosti a aktivity na podporu účasti a uznání dětí.  

-Vytvořit a zachovat mezi profesionály a dětmi/mladými lidmi dobrý vztah. 

-Akce z houževnatosti základních prvků, které podněcují odolnost vůči frustraci a pomáhají 

postavit pozitivní obraz sebe sama.   

Nicméně práce s oběťmi obchodování s lidmi také znamená pomoci jim pochopit a přijmout 

jejich status oběti a zvýšit informovanost v jejich původních a cílových komunitách. Aby bylo 

možné těchto cílů dosáhnout, zdá se vhodné přizpůsobit úspěšné metody intervence. Proto se 

vrstevnické vzdělávání zdá být inovativní a vhodnou metodou práce s oběťmi obchodování s 

lidmi. 

 

Co je peer to peer vzdělávání? 

Peer to peer je strategie, která vyžaduje účast členů určité skupiny k podpoře změn mezi dalšími 

členy skupiny. Často je použita k podpoře individuálních změn ve snaze upravit znalosti, přístup, 

názory a chování. Toto vzdělávání také ale může úpravou pravidel a stimulací kolektivního 

jednání, které by mohlo mít vliv na programy a zásady, provést změny v celé skupině nebo 

komunitě. 

Vzdělávání osob se stejnou zkušeností se děje, když chlapci, dívky, mladí lidé nebo dospělí učí 

osoby ve stejném sociálním postavení/se stejnými zkušenostmi o historii, kultuře nebo sociálním 

statutu. Tento přístup může být použit v různých formách, ale v mnoha případech vyžaduje 

akademickou podporu, zvyšuje komunikaci a interpersonální dovednosti nebo vedení, zatímco v 

jiných případech může vytvořit informovanost. Je založen na názoru, že lidé, zvláště mládež, 

jsou ochotnější naslouchat a reagovat na informace, které přicházejí od jejich vrstevníků/od členů 

téže sociální skupiny. 

Aby to bylo možné, děti a mladiství, kteří mají být školiteli svých vrstevníků/kolegů, musejí 

umět hrát aktivní role. Také by měli být vyškoleni, aby byli schopni předat své nabyté znalosti a 

názory. 

Tento druh vzdělávání je často používán jako strategie práce na prevenci HIV/AIDS a dalších 

pohlavně přenosných chorob mezi mladistvými a mladými lidmi. Použití této strategie v sociální 

intervenci s dětmi a mladými oběťmi obchodování s lidmi by ale mohlo mít několik výhod. 

 

Jak může být toto vzdělávání aplikováno na sociální intervenci s dětmi a mladistvými 

oběťmi obchodování s lidmi? 

Tato metoda by mohla být použita k dosažení 2 cílů: 

Zvyšování informovanosti: tyto projekty mohou být navrženy ke zvýšení informovanosti 

mezi původní komunitou a komunitami, ve kterých oběti obchodování s lidmi žijí teď. 

Identifikace statutu oběti: Další možné využití této metody by mohlo být poukázání na 

pomáhající děti a mladé lidi, kteří jsou oběťmi nebo potenciálními oběťmi obchodování s 

lidmi, aby mohli rozpoznat svůj vlastní status oběti v původní i cílové zemi. 
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Místa, na kterých by tyto projekty byly rozvíjeny, by záležela na vybrané cílové skupině (dívčí 

oběti sexuálního vykořisťování, pracovní vykořisťování mladých mužů, atd.), a kde by byli 

kontaktováni (školy, zdravotní centra, denní centra, dětské útulky, atd.).  

Tento typ vzdělávání posiluje činnost účastníků na řešení vývoje jejich komunity, místo aby 

zaujali pasivní, submisivní a přijímající roli. Děti a mladiství jsou vynalézaví, dynamičtí a 

kreativní a hlavně instinktivně vědí, jak se napojit na mladší a zranitelnější děti. Mluví stejným 

jazykem a dovedou navázat silné, důvěrné vztahy se svými vrstevníky. Když jsou podporováni 

svými komunitami, a vybaveni znalostmi a informacemi, školitelé mohou být silnými spojenci 

při prevenci, redukci a zničení tolerantních názorů na obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

nebo pracovního vykořisťování. 

Je nezbytné určit příhodnou skupinu školitelů a navrhnout náležité školící programy, ve kterých 

mohou poznat své kompetence a cíle projektu. Při výběru skupiny školitelů by také měl být brán 

ohled na pohlaví a věk. Kromě toho je třeba zapojit podporu komunit, aby bylo možné tyto 

projekty vyvinout. Tímto způsobem by měli komunitní a náboženští vůdci, zaměstnanci školy, 

učitelé, rodiče, chlapci a dívky a další důležité skupiny, jako jsou ženy a mladí lidé, být zapojeni 

do tohoto programu, chápat, co znamená toto vzdělávání, a podělit se o svůj názor. 

Jeden z nejdůležitějších klíčů tohoto přístupu je vybrat dobrou skupinu školitelů. Kritéria, která 

je třeba vzít v úvahu při výběru skupiny, zahrnují následující: 

Pohlaví: Složení pohlaví je ve skupinách školitelů rozhodující. Pokud je projekt zaměřen na 

nucenou práci, která postihuje především dívky nebo chlapce, je logické, že učitelé budou 

stejného pohlaví, takže vytvoření kontaktu s cílovou skupinou bude jednodušší. V jiných 

případech může být důležité vyvážení zastoupení pohlaví ve skupině. Nicméně, v každém 

případě si musejí být školitelé vědomi záležitostí spojených s pohlavím. 

Věk: Podobný věk a minulost obou skupin (vzdělávací a cílové) je obsažen/zahrnut v konceptu 

tohoto vzdělávání. Pro mladší děti může být složité být učiteli starších dětí, ačkoliv mohou 

existovat situace, kde je tato alternativa také možná. 

Osobní schopnosti a motivace: Jedná se o odborné vzdělávání a některé osoby se na ně hodí víc 

než jiné. Děti a mladí lidé by měli mít motivaci k účasti na tomto projektu, protože to od nich 

vyžaduje značnou snahu. 

Potřebné schopnosti: Dovednosti potřebné k tomuto vzdělávání závisí na cílech projektu, ale také 

by měly být získatelné prostřednictvím řádného učení.  

Dostupnost: Při hledání potenciálních školitelů je nutné brát ohled na to, zda jsou přístupní k 

vyškolení a provedení plánovaných činností.  

Minulost: Vybraní školitelé mohou být součástí komunity nebo přicházet z nějaké jiné a mělo by 

být zváženo, zda je výhodné, aby učitelé znali cílovou skupinu. Pokud jsou učitelé součástí 

komunity a sdílejí stejné prostředí s cílovou skupinou, děti se mnohem raději do projektu zapojí. 

Navíc je nutné současně monitorovat emocionální a psychický stav zvolených školitelů, jelikož 

nemusejí být připraveni se vyrovnávat se vzpomínkami na minulá traumata a zkušenosti.   

Existující skupiny: Práce s existujícími skupinami a strukturami může šetřit čas, práci a 

prostředky. Skupiny by měly být identifikovány během návštěv a průzkumů cílových komunit. 

Některé komunity a školy již mají různé dětské skupiny, které by se mohly shodovat s potřebami 

tohoto projektu. 
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Také je pro správný vývoj projektu nezbytné vybrané školitele řádně vyškolit. Školení a 

získávání dovedností nejen poskytuje dětem a mladým lidem znalosti a schopnosti, ale také 

posiluje jejich sebevědomí, sebedůvěru a respekt k sobě samým, což jim pomáhá lépe pochopit 

svá práva a povinnosti ve společnosti.  

 

Výzvy vzdělávání osob se stejnou zkušeností  

Ačkoliv je toto vzdělávání efektivní strategií, nemůže vyřešit všechny problémy obchodování s 

lidmi. Školitelé jsou nakonec stále jen chlapci, dívky a mladí lidé. Navíc zapojení do takových 

projektů může vyvolávat pocity (dokonce i fyzické) a vzpomínky na minulá traumata. Proto by 

měly být zváženy následující aspekty: 

-Školitelé nejsou psychologové, psychiatři, poradci, pedagogové, sociální pracovníci, sestry, ani 

doktoři. Mohou být vyškoleni a získat základní znalosti o těchto záležitostech a poskytovat 

některé služby, ale nemohou nahradit profesionály. 

-Sami školitelé vyžadují podporu a potřebují trénovat, jak mají reagovat v situacích, na které 

nemají odpověď, nebo je pro ně nedostupná. Je nezbytné zajistit dostupnost profesionální 

podpory pro učitele stejně jako jejich vrstevníky, jelikož na ně účast v projektu vzdělávání může 

mít značný dopad. 

-Pro mladé lidi může být složité zachovat úroveň potřebné píle vložené do projektu. 

-V některých kulturách se považuje za nepatřičné, aby děti mluvily ke starším lidem. V takových 

případech je k získání přístupu ke starším generacím třeba, aby děti pracovaly spolu s dospělými.  

Ačkoliv může být toto vzdělávání opravdu dobrou metodou práce s dětskými a mladistvými 
obětmi obchodování s lidmi, existuje jen málo zkušeností, ze kterých se lze učit. Proto je složité 
předvídat, jaký dopad by mohla tato metoda mít v projektech, jejichž cílem je zvýšit 
informovanost o obchodování s lidmi mezi komunitami, které sdílí tento problém.  

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD: PROJEKT SNĚHOVÁ KOULE 

Jak použít metodu vrstevnického vzdělávání osob se stejnou zkušeností v praxi 

Projekt Sněhová koule „Já řeknu tobě, ty řekneš mně“ je metoda předávání a získávání 
informací. 

Tato metodologie se pokouší poskytovat informace, které by zvýšily informovanost a prevenci 
uvnitř konkrétní skupiny, v tomto případě obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování. Cílem je znásobit informaci tak, aby měla větší dopad. Aby bylo možné tohoto 
cíle dosáhnout, je potřeba vybrat skupinu mladých žen, které byly oběťmi obchodování s lidmi 
za účelem sexuálního vykořisťování a poskytovat jim dlouhodobé a specifické školení. Účely 
obchodování s lidmi se mohou lišit, ale my se soustředíme pouze na sexuální zneužívání. Tyto 
ženy budou vyškoleny, aby dovedly poznat jiné ženské oběti a poskytly jim informace o 
dostupných službách, které by mohly potřebovat. Při použití této metody s oběťmi, se kterými 
bylo obchodováno za jiným účelem (např. nucená práce), musí být obsah školení přizpůsoben 
jejich potřebám.  

Jakmile mladé ženy dokončí školení a jsou vyhotovena hodnocení rizik, existuje šance, že budou 
mít skutečný dopad na své prostředí. Mohou použít některé nástroje, např. dotazníky, aby 
zaznamenaly znalosti jiných žen o určitém tématu (zdraví, bezpečnosti, práva a služby) a 
rozšiřovaly znalosti, které získaly na svém školení. Tyto navázané kontakty by měly usnadnit 
přístup potenciálních obětí k dostupným službám. Použitím tohoto nástroje můžeme získat 
informace o úrovni znalostí, které možné oběti mají, ale také jim poskytnout klíčové informace, 



57 

 

které jejich vrstevnice/kolegyně získaly během svého školení. 

Abychom vytvořili efektivní násobný účinek této zkušenosti, budeme pracovat s mladými 
ženami (16 let a více).  

Ve skupině mohou být vybráni přirození vůdci (pokud projeví zájem), kteří by rozvíjeli 
vzdělávací programy ve školách, v centrech pro mladé, v asociacích atd. Toto bude druhý 
projekt, který by, společně s jejich přirozenými každodenními vztahy, mohl mít násobný účinek. 

Metodologie 

Ve vytipované skupině vyberte 6 až 10 osob, které mají následující vlastnosti: 

- Ženy, se kterými již není obchodováno: s ohledem na přidružená rizika pro ně i další 
účastnice. Dále, je nutné mít na paměti, že zážitky oběti obchodování s lidmi mohou mít 
emocionální a kognitivní dopad na jejich základní kognitivní procesy a učení. 

- Současný psychický stav: ženy musí být minimálně stabilní, bez symptomů, které by mohly 
ohrozit jejich pozornost a integraci znalostí. 

- Osobní motivace: chuť do práce a motivace k odolnosti za účelem přetvoření svých zkušeností 
a jejich využití na pomoc druhým. 

Tato metoda byla vyvinuta, aby dosáhla dvou různých cílů: 

1. Zvýšení informovanosti: poznat indikátory, které by mohly upozornit na fakt, že je osoba 
obětí obchodování s lidmi, v jakých poměrech normálně žije, donucovací a kontrolní 
mechanismy, nerovné vztahy mezi muži a ženami a požadavky, které tato forma genderového 
násilí vytváří. 

2. Identifikace a odhalování podmínek obchodování s lidmi: napomáhání rozpoznání sebe a 
druhých jako oběti obchodování s lidmi. 

OBSAH: 

K dosažení cílů projektu bude skupina účastnic vyškolena v následujících předmětech: 

- MODUL 1: Zdraví 

V tomto modulu budeme pracovat na zdraví a péči o sebe. Účastnicím budou poskytnuty 
informace o obecném zdraví a službách poskytujících zdravotní péči, stejně jako o péči o sebe. 
Konkrétně se dozvědí informace o sexuálním a reproduktivním zdraví, sexuálně přenosných 
infekcích, důležitosti prevence a včasné diagnózy, metodách antikoncepce, atd. 

Spolu s teoretickými znalostmi je důležité rozvíjet participační aktivity, aby si účastnice upevnily 
své znalosti a otestovaly jejich praktické použití. 

Tímto způsobem mohou být účastnicím předvedeny scénáře lehce rozpoznatelných případů, aby 
bylo možné analyzovat možné způsoby jednání. 

  

SCÉNÁŘ PŘÍPADU: TĚHOTENSTVÍ A VZTAHY 

Ana je 25tiletá žena, která se před 3 lety dostala do Španělska jako oběť obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Poslední dva roky je ve vztahu se svým 
přítelem. Vždy používají při styku prezervativ, protože Ana nechce mít další děti. 
Před třemi dny ji partner požádal o nechráněný sex s tím, že se vzájemně velmi milují, 
jsou spolu už dva roky a byl by to projev důvěry. Ana, ač pochybujíc, svolí.  
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Po pár týdnech se Ana začne strachovat, protože její menstruace má několik dní 
zpoždění a z její zkušenosti (již má dceru) tuší, že je těhotná. 

Otázky, které by mohly být položeny účastnicím: 

 Co v tomto příběhu přitahuje vaši pozornost? 
 Co si myslíte o rozhodnutí tohoto páru nepoužít ochranu?  
 Jaké jsou důsledky nechráněného sexu? 
 Jaké má Ana možnosti? 

Ana se rozhodne, že těhotenství ukončí a žádá další ženy o rady, které jsou: 
 Pilulka po. Tuto možnost Ana zavrhne, protože od sexu už uplynulo více než 72 

hodin. 
 Některé ženy zmíní “CYTOTEC”, tablety předepisované pro léčení 

gastroinestinálních potíží, které ale některé ženy používají k vyvolání potratu. 
Ana tuto možnost zavrhne kvůli vedlejším účinkům. 

 Některé ženy navrhují, aby vyhledala pomoc profesionála a zjistila více o 
možnostech ukončení. 

 
Otázky, které by mohly být položeny účastnicím:   

 Proč Ana zavrhla možnost pilulky po? 
 Co si myslíte o radách, které Ana dostala?  
 Jakou roli měl v této situaci její partner? 
 Co byste jí poradily vy? 

 
Informace o metodách antikoncepce, důsledcích použití „Cytotecu“ pro vyvolání 
potratu, pojetí lásky a důvěry, atd, mohou být předávány s použitím diskuze vyvolané 
tímto scénářem.  

 

- MODUL 2: BEZPEČÍ A OCHRANA 

Být obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování znamená mnoho rizik. Na 
jedné straně jsou rizika, která musejí ženy podstupovat při prostituci; na straně druhé riziko 
viktimizace sítí obchodníků s lidmi. 

Proto je velice důležité vytvořit bezpečnostní plán, zvláště, pokud se oběť rozhoduje opustit 
prostituci a obchodnickou síť. Ta může oběť perzekuovat, pokud stále vymáhá významný „dluh“ 
nebo má s obětí další plány. V mnohých případech může msta zahrnovat i rodinu oběti v její 
zemi původu. Je nutné vyhodnotit rizika a naplánovat rozhodnutí v souladu s pečlivě 
naplánovaným bezpečnostním plánem. Plán by měl zahrnovat chráněné a bezpečné ubytování, 
kde obchodníci oběť nemohou najít, podporu a pomoc státních orgánů a bezpečnostních sil, 
bezpečné přemisťování a doprovod, zajištění dokumentace, neříkat nikomu o své poloze, vypnutí 
možnosti sdílení polohy v mobilním telefonu, a v případě, že oběť má děti, změnu školy, 
zdravotního střediska, atd. 

Často se stává, že bývalé oběti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 
pokračují v prostituci i po opuštění obchodnické sítě. V případě, že v prostituci pokračují, je 
velmi důležité zvážit některá doporučení pro zmírnění škod.  

Prostředí prostituce má mnoho souvisejících rizik, z nichž některým nelze zabránit. Nicméně je 
možné minimalizovat rizikové situace a znát a získat nástroje s cílem zvládnout některé z nich. 
Dokud se chápání rizikových situací zlepšuje, šance na ochranu a bezpečnost rostou (pochopení 
okolí, prostředků, lidí, vlastních schopností, atd.). 

Školící workshopy budou z nejvyšší míry založené na zkušenostech sdílených ženami, které se 
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věnují prostituci a čelí rizikům každý den. 

Workshop sebeobrany 

Je velice důležité poskytovat účastnicím nástroje sebeobrany a speciálně navržené workshopy 
pro sebeobranu žen. Cílem je vytvořit důvěrné prostředí, kde si mohou vyzkoušet praktiky 
posilnění, které mohou účastnicím vrátit schopnost vnitřní kontroly a také pocit, že mají sílu a 
schopnost čelit různým situacím jejich každodenního života. 

V případě, že se účastnice stále věnují prostituci, může být užitečné soustředit se na: 

Výběr „klientely“ 

Je důležité zachovávat si bezpečnou vzdálenosti při jednání s „klientem“, jak doporučují ženy, 
které se věnují nebo věnovaly prostituci. Již od počátku je třeba určit velice jasné hranice.  

Je důležité umět říci klientovi NE, pokud nesouhlasíte s výsledkem smlouvání, nebo pokud z 
nějakého důvodu ke klientovi nemáte důvěru. V případech žen, nad kterými měli vykořisťovatelé 
dohled a které nesměly odmítnout, ty budou muset být velice opatrné a snažit se zůstat vedle 
dalších žen a používat co nejvíce možných bezpečnostních prostředků, aby se ochránily.  

Doporučujeme nemluvit o soukromém životě, nesdělovat informace, které mohou „klienti“ 
použít pro citové vydírání nebo posouvání dohodnutých hranic. 

Další radou je vyhýbat se „klientům“, kteří jsou pod vlivem alkoholu a/nebo drog, nebo těm, 
kteří se chovají agresivně nebo hrubě. 

V případě kontaktování „klientů“ na ulici je doporučováno všimnout si každého detailu (auto, 
barva pleti, styl řeči, atd.). Zhodnocení některých detailů může pomoci rychlému, vhodnému 
rozhodnuti a odhadnutí, jestli lze této osobě důvěřovat nebo ne.  

Pokud má být místo setkání byt ženy, je důležité sejít se s ním ještě předtím na veřejnosti, v baru 
nebo na ulici, aby smlouvání dořešili. Takto existuje šance rozhodnout se, zda žena práci přijme, 
nebo odmítne. Za žádných okolností by žena neměla poskytovat svou adresu, pokud v domě není 
nikdo jiný. 

Vyjednávání 

Je důležité určit si během vyjednávání pravidla a hranice a neslibovat nic, co byste nedovedly 
splnit.   

Je doporučováno dosáhnout dohody na začátku a dostat zaplaceno dopředu. 

Peníze 

Denní nebo týdenní výdělky jsou normálně nevyrovnané. Proto je důležité spravovat svoje 
peníze správně a zabránit tak situacím extrémní potřeby, která by vás mohla přimět posunout se 
za sjednané hranice nebo přijmout „klienty“, které byste běžně zavrhly. 

Bezpečnost 

 Existuje mnoho forem agrese spáchané „klienty“ v prostředích prostituce a sexuálního 
vykořisťování. Je třeba brát v úvahu, že ta nejsnazší cesta, jak přistoupit k ženě, je pro 
muže, který na ni plánuje zaútočit, předstírání, že je „klient“. Proto by vaše bezpečnost 
měla být vždy na prvním místě. Několik obecných rad:  

 Pozice  

Některé pozice jsou riskantnější než jiné, zejména ty, při kterých je „klient“ z dohledu. 
Obecně řečeno, pozice zády ke „klientovi“ jsou nejnebezpečnější. Bezpečnější jsou pozice 
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nahoře čelem ke „klientovi“. Takto vidíte, co dělá, máte kontrolu nad jeho rukama a můžete 
se přesvědčit, že používá prezervativ. 

 Mobilní telefon 

Je moudré mít při sobě neustále mobilní telefon. Měly byste si přidat tlačítko rychlého volání 
(policii nebo kolegovi) pro případ nouze. 

 Majetek 

Neměly byste nosit cenné předměty do prostředí prostituce. Kdykoliv je to možné, výdělek 
byste měly ukládat na bezpečné místo a mít přehled o svém majetku. Pokud jste v hotelu 
nebo bytu, snažte se mít své věci na dohled. V případě, že potřebujete odejít z místnosti nebo 
jít na záchod, berte si své věci s sebou. Pokud jste v autě, snažte se držet své věci z dosahu 
„klienta“ (pod sedadlem spolujezdce, například). Pokud jste ve svém vlastním bytě 
(nedoporučujeme s „klienty“, které neznáte), nikdy ho nespouštějte z očí.  

 Místa 

Nedoporučujeme zůstávat na tmavých a opuštěných místech. Je vždy dobré znát oblast nebo 
sousedství, ve kterém se nalézáte: obchody, bary, non-stop lékárny, policejní stanice, atd. 
Pokud máte se ženami v okolí dobrý vztah, hodí se vyměnit si telefonní čísla, zapsat si 
„klientovu“ SPZ a sledovat čas.  

Pro dokončení této části školení je vhodné provést skupinové aktivity, které by posílily 
ženskou spoluúčast. Účastnice by nejen sdílely a prohloubily své znalosti, ale také by si 
uvědomily znalosti a dovednosti, které měly již dříve. 

 
PŘÍPRAVA PLÁNU  
 
Cíl: 
 
Podpořit úvahy o rizicích jako oběti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 
a být schopné vytvořit bezpečnostní plán. 
 
Před sezením bude proveden brainstorming k vyhodnocení představ účastnic o bezpečnostních 
otázkách. Bude možné přidat během diskuze nové prvky, které dříve nebyly zmíněny, a 
zamyslet se nad nimi. V případech, kdy byly ženy ve skupině podporovány specializovanými 
službami na pomoc obětem obchodování s lidmi, tyto ženy již nejspíše absolvovaly školení o 
těchto záležitostech. Pokud tomu tak je, mohly by být požádány, aby sdílely své znalosti se 
zbytkem skupiny. 
 
Všechny účastnice budou požádány, aby jednotlivě zvolily klíčové prvky svého 

bezpečnostního plánu. Pokud již nejsou v rizikové situaci, budou požádány, aby zhodnotily a 

určily základní aspekty, na které je třeba dbát, kdykoliv se ocitnou v nebezpečí. 
 
Budou sestaveny pracovní skupiny, aby se zamyslely nad těmito záležitostmi a mohly použít 
své závěry a nápady k vybudování svých bezpečnostních plánů. 
 
  
 
 

- MODUL 3: Právo a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 
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Práva: 

Školení o právech by mělo mít za cíl informování stejně jako práci na identifikaci lidských práv. 

Jako příklad můžeme začít pracovat na některých právech, čtením některých částí Univerzální 
deklarace lidských práv. Můžeme si všimnout rozdílných definic pro každého člověka a stát, ale 
zdůrazníme, že soubor práv je univerzální a prospívá každé kultuře, etnickému původu, pohlaví a 
náboženství. 

PŘEKLAD NAŠICH PRÁV 

Začneme analyzováním některých základních práv: 

- právo na osobní svobodu; - právo na fyzickou integritu; - právo na bezpečí a ochranu 

- právo na sexuální svobodu; - právo na vzdělání a školení 

Pokud si jako příklad vezmeme analýzu práva na osobní svobodu, můžeme jako tým pracovat 
následovně: 

- Porozumění situacím, které toto právo ovlivňují (například, pokud je zabaven pas dívky). 

- Identifikace postupů, které toto právo ovlivňují: donucovací mechanismy, které toto základní 
právo omezují. 

- Analyzování zadržení pasů a dalších dokumentů, jako je povolení k pobytu, volební registrační 
listiny a právo a povinnost být identifikován tak, jak je to uvedeno v zákoně každé země. 
Analyzujte také tento dualismus a paradox pro mnoho lidí, kteří nemají přístup k právním 
dokumentům. V tuto chvíli je možné přistoupit k některým z hlavních témat imigračních práv.  

- Řešení ztráty osobních dokladů a postupy jejich obnovy. 

- Podpora praktických nástrojů, které napomáhají odpovědnosti účastníků za opatrování svých 
dokladů, (vyhýbání se nesprávnému založení dokladů a také zřízení upozornění o procházející 
době platnosti, apod.). Dále identifikace skutečných důsledků situace, kdy jsou doklady zadrženy 
jako součást kontroly a nátlaku. 

- Osvětlení toho, jaké možnosti může mít osoba s právy. Buďte schopné určit, jak chování lidí 
kolem nás může naše práva ovlivnit. Shromážděte dřívější zkušenosti účastnic. 

 - Osvětlení toho, co mohou dělat instituce, vlády a asociace. 

Toto znamená uvědomění si vztahu mezi slovním vyjádřením lidských práv a praktickými 
situacemi, které ve skutečném životě ovlivňují jejich uplatnění. Znamená to rozšíření osobních 
schopností a sil. Také je důležité vyjádřit potřebu podpory a kde lze požádat o pomoc (o tomto 
více v další kapitole), a jakým způsobem nás instituce a asociace mohou chránit.  

Metodologie sdělení takových informací by se měla odehrávat prostřednictvím procesu dialogu, s 
ohledem na individuální příklady. Bylo by užitečné použít induktivní metodu, která začíná od 
sběru a analýzy jednotlivých zkušeností, které mohou vést k některým zjištěním, sdíleným a 
stvořeným skutečným životem a pojmenovaným s pomocí školitelů. 

Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování: 

Když mluvíme o právu na fyzickou integritu a osobní svobodu, musíme také řešit otázku 
sexuální svobody. Tak můžeme určit znaky porušování těchto práv a odhalit obchodování s lidmi 
za účelem sexuálního vykořisťování. 

Je důležité spojit právo na osobní svobodu a bezpečnost s právem na sexuální svobodu, 
analyzovat jejich pozitivní a negativní účinky a výslovně zachovávat toto právo bez ohledu na 
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situaci dotyčné osoby. 

Když začneme od vybraných univerzálních práv, podíváme se na ta, která jsou porušována v 
osobních zkušenostech účastnic. Takto může být obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování identifikováno a pojmenováno. Účastnice  budou moci pojmenovat, co se jim 
stalo, a dát tomu nový význam. Jsou oběťmi zločinu, zločinu obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování, což je něco, co je společensky uznáno za zločin a trestáno. Toto může 
účastnicím pomoci určit situaci, ve které žily, a zmírnit stigma. Pocit viny a hanby může být 
odstraněn. Kromě osobní situace chápeme obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování. 

V různých zemích fungují různé zákony, ale mají společné prvky. Klíčoví hráči v různých 
scénářích jsou stejní a jejich jednání může mít vliv na porušování práv nebo podporovat obranu 
práv.  

- MODUL 4: Prostředky a služby. 

Shromážděte a zprostředkujte prostředky, které by účastnicím mohly být k užitku podle jejich 
potřeb. Takto mohou tyto informace předat dalším ženám v této situaci a tím zlepšit kvalitu jejich 
života a přístup k podpůrné síti. 

Je užitečné shromáždit dostupné služby a možnosti přístupu ke službám, které mají něco 
společného s: 

- Organizacemi zabývajícími se obchodováním s lidmi: tyto organizace mohou poskytovat různé 
služby, aby pokryly potřeby obětí. Mohou řešit ubytování, životní výdaje, finanční, sociální, 
právní a psychologickou podporu. Nemohou vždy poskytnout souhrnnou péči a je důležité, že v 
každém případě oběti mohou mít přístup k normalizovaným komunitním službám. 

 - Zdravím: zdravotní centra a přístup k nim, poskytování informací a podpory k získání 
zdravotní karty nebo zřízení přístupu k zdravotním službám v závislosti na každé zemi. V 
případě obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování je přístup ke zdravotním 
službám nezbytně důležitý, dále lékařské sledování v případě sexuálně přenosných chorob, 
dobrovolného ukončení těhotenství, atd. 

- Vzděláním: v závislosti na věku, vzdělávacím zázemí, potřebách a zákonech budeme schopni 
určit, zda je osoba nebo její děti ve věku povinné školní docházky. 

- Školením: objevte zájmy a možnosti, aby jedinec mohl navštěvovat různé kurzy. 

- Bezpečnosti: nouzové telefonní číslo (specifické pro stát nebo oblast), telefony pro pomoc 
obětem či speciální policejní telefony pro obchod s lidmi. V případě potřeby buďte v kontaktu se 
státním zastupitelstvím. Poskytujte informace o jeho funkcích a právech. 

- Ubytováním a bydlením: ubytovací síť a způsob, jak k ní získat přístup. 

- Výhodami, finanční podporou a kompenzacmi: nabídněte účastnicím informace o jejich 
právech, požadavcích  pro získání pomoci nebo výhody a institucích, kde o ně mohou požádat. 

- Zaměstnáním: centra podpory zaměstnanosti, kde mohou získat odvahu pro aktivní hledání 
práce, pracovní desky, atd.  

- Základními potřebami, potravinovými bankami, hygienickými produkty, atd. 

- Centry sociálních služeb. 

- Informacemi o dobrovolném návratu, pokud osoba chce a je bezpečné vrátit se do země 
původu.  
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- Právní podporou: pro imigrační právo, specializovanou pomoc a poradenství ve věci 
obchodování s lidmi a další legální problémy, které mohou oběti mít. 

- Nouzovými telefonními čísly. 

- Mobilními jednotkami pracujícími v ulicích. 

- Sexuální diverzitou: asistenční centra pro LGBT. 

 

PŘEMÝŠLÍME O NAŠICH POTŘEBÁCH 

Můžeme začít vzpomenutím na chvíle, kdy jsme potřebovali pomoc a nevěděli jsme, kde 
bychom ji jako oběti obchodování s lidmi nalezli. 

Abychom uspokojili tyto potřeby, můžeme se spolehnout na různé podpůrné zdroje.  

Školitel poskytne účastnicím nashromážděné prostředky, a pokud existují další potřeby, které 
nebyly dříve brány v úvahu, můžeme přemýšlet o nových zdrojích a organizacích, které je 
mohou podporovat. Můžeme mezi všemi školenými zhotovit zdrojovou banku, vezmeme-li v 
úvahu potřeby účastnice a podporu a pomoc zkušených. Je důležité zdůraznit potřebu 
komunikace a sociálních sítí. Mohou nám pomoci splnit naše potřeby a vytvořit kulturu sdílení.  

Pro poskytování efektivních informací bude užitečné sepsat seznam organizací, které se v okolí 
zabývají tímto oborem (obecní a geografické okolí) v těsné blízkosti žen ve workshopu. Dále je 
důležité poukázat na přístupové bariéry a nalézt způsob, jak je zneškodnit prostřednictvím 
sociálních postoupení, vývoje postupu s různými organizacemi, které poskytují pomoc na 
základě potřeb lidí, se kterými pracujeme. Je také nezbytné zavést programy koordinace se 
sociálně aktivními organizacemi, které by monitorovaly správnost pomoci. 


