
Protokol postupanja u slučaju spolno neprimjerenog ponašanja među djecom

Ako odgojitelj u skupini primijeti kod
djeteta /djece namjeru ili spolno
problematično ponašanje treba zaustaviti
uočeno ponašanje, razgovarati s djecom i
uputiti na pravila spolnog ponašanja.

Ako odgojitelj primi informaciju o pojavi
neprimjerenog, neuobičajenog ili
zabrinjavajućeg seksualiziranog ponašanja
kod djece treba postupati dalje prema
protokolu.

- Odgojitelj o događaju treba obavijestiti ravnatelja i stručne suradnike.

- Odgojitelj i/ili stručni suradnik će (ovisno o procjeni situacije i dogovoru) obaviti
razgovore s djecom uključenom u događaj, te s drugom djecom i odraslim osobama koje
imaju spoznaju o događaju i pružiti potrebnu pomoć i podršku.

- Važno je tijekom rada s djecom ne inkriminirati nikoga od djece.

- Odgojitelj i/ili stručni suradnik i prema potrebi ravnatelj pozivaju roditelje uključene djece
na razgovor. Djelatnici vrtića na razgovoru:

- informiraju roditelje o činjenicama i okolnostima događaja i dogovaraju
zajedničko praćenje ponašanja djeteta

- izvješćuju roditelje o aktivnostima koje će vrtić poduzeti

- u slučaju potrebe upućuju roditelje na savjetovanje ili stručnu pomoć izvan
vrtića (centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu djece, obiteljska
savjetovališta i sl.).

- Roditeljima uključene djece vrtić je dužan dati obavijesti o mogućim oblicima
savjetovanja i stručne pomoći djetetu u vrtiću i izvan njega.

- Vrtić je, uz razvojno primjerene aktivnosti, dužan osigurati i adekvatan nadzor u skupini.

Prilozi:

Brošura „Spolni razvoj djeteta“ Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

https://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/

Razlika između seksualne igre i problematična seksualnog ponašanja
Seksualna igra Problematično spolno ponašanje

- spontana i istraživačkog karaktera
- pojavljuje se povremeno
- nije povezana s visokom razinom straha,

ljutnje ili tjeskobe
- manje je učestala ako odrasli postave jasne

granice
- u njoj sporazumno sudjeluju djeca slične dobi

- učestalo kompulzivno ponašanje
- događa se u društvu djece koja se ne poznaju

dovoljno
- interferira s normalnim dječjim aktivnostima
- agresivno je i temelji se na nagovaranju,

prisili i moći
- usmjereno je prema mlađoj i slabijoj djeci
- ne prekida se iako je dijete upozoreno da

prestane
- uzrokuje ozljede djeteta ili drugih
- obuhvaća postupke primjerenije odrasloj dobi

https://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/

