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3 konkrétní opatření, která mohou nyní evropští představitelé zavést 
s cílem zabránit případům pohřešovaných dětí 

 

Brusel, Belgie – 24. května 2019 

25. května si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Den, jehož cílem 
je zvýšit povědomí o pohřešovaných dětech a poskytnout naději postiženým rodinám. 
Jen v roce 2018 evropské krizové linky 116 000 pro pohřešované děti přijaly vice než 
91 650 hovorů, z nichž 5 % se týkalo prevence pohřešování dětí. V letošním roce 
nabádá Missing Children Europe obyvatele EU, aby hlasovali pro kandidáty, 
kteří budou prosazovat a hájit práva pohřešovaných dětí a nasměrují své 
aktivity tak, aby případům pohřešování dětí zabránili. 

“Děti jsou často pohřešovány z důvodů spojených s násilím, sexuálním zneužíváním 
nebo zanedbáváním. Před dalším násilím můžeme děti chránit tím, že se zaměříme 
na jejich podporu ještě před tím, než k něčemu takovému dojde. Upřednostňováním 
prevence můžeme děti ochránit dříve, než budou objektem krátkodobého či 
dlouhodobého psychického, fyzického nebo sexuálního traumatu, které se často pojí 
s jejich pohřešováním,“ míní Aagje Ieven, generální tajemnice Missing Children 
Europe.   

Missing Children Europe dále vyzývá nově zvolené evropské vedoucí představitele, 
aby po volbách, v rámci svého nadcházejícího působení v Evropském Parlamentu, 
zavedli následující tři konkrétní opatření ke snížení počtu pohřešovaných dětí 
v Evropě s cílem:   

1. Zabránit útěku dětí zajištěním pokračování provozu krizových linek 116 000. 
Krizové linky 116 000 poskytují nezbytnou a bezplatnou emocionální, 
administrativní a právní podporu dětem, které zvažují útěk z domova nebo 
z ústavního zařízení. V loňském roce krizové linky poskytly podporu ve 2 831 
případu spojeném s prevencí útěku. Současně za svůj hlavní problém 
v poskytování této péče označily nedostatek finančních zdrojů. V zájmu zajištění 
této životně důležité služby pro děti Missing Children Europe naléhavě vyzývá 
evropské vedoucí představitele, aby se řídili revidovaným evropským zákonem o 
elektronických komunikacích. V tomto zákoně se požaduje, aby národní vlády 
vyvinuly veškeré úsilí k zajištění viditelnosti, finančních zdrojů a kvalitních služeb 
krizových linek pro pohřešované děti.   

2. Zabránit tomu, aby se z dětí bez doprovodu staly děti pohřešované. Tedy 
urychleně jmenovat kvalifikované, vyškolené a nezávislé opatrovníky 
k obhajobě zájmů dětí bez doprovodu. V letech 2014–2017 bylo v souvislosti s 
migrací pohřešováno 30 000 dětí. To je částečně způsobeno špatnými 
podmínkami v některých střediscích přijímacích uprchlíky a nedostatkem 
informací o právech dětí, možnostech a postupech jejich ochrany. Opatrovníci 
budou zastupovat děti bez doprovodu, pomáhat jim, podporovat je a chránit jejich 
nejlepší zájmy. V některých zemích opatrovníci také zajišťují základní potřeby 
dítěte a pomáhají jim v azylovém řízení a při pátrání po rodině. Díky rychlé reakci 
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evropských představitelů mohou být zajištěni a jmenováni kvalifikovaní a 
vyškolení opatrovníci, kteří budou těmto dětem oporou a pomohou předcházet 
jejich pohřešování. 

3. Zabránit únosům ze strany rodičů podporou přeshraniční rodinné mediace 
jako alternativy k soudnímu řízení. V roce 2018 tvořily rodičovské únosy 19,2 % 
případů pohřešování dětí hlášených na krizové linky 116 000. Při eskalaci 
mezinárodního rodinného konfliktu může dojít k mezinárodnímu únosu dětí. 
Proces přeshraniční rodinné mediace pomáhá rodičům řešit základní rodinné 
konflikty, které vedou až k únosu dítěte do jiné země. Vzhledem k tomu, že jsou 
mediační služby přizpůsobeny specifické rodinné situaci, je větší 
pravděpodobnost, že rodiče dodrží dohodu, a proto jsou dlouhodobě udržitelnější. 
Mediace také vede ke zvýšení blahobytu rodičů i dětí. Evropští představitelé 
mohou předcházet únosům dětí prostřednictvím podpory mediace v rámci 
evropských zákonů a procesů jako alternativního řešení soudního řízení při řešení 
rodinného konfliktu. 

 
V případě ztracených a pohřešovaných dětí 
poskytuje podporu napříč Evropou krizová 
telefonní linka 116 000 po celých 24 hodin denně  

  116 000 je číslo krizové linky, která je v Evropě k 
dispozici pro děti na útěku a jejich rodiče.  Tato síť krizových linek je dostupná na 
stejném čísle 116 000 v 31 zemích v angličtině a v národních jazycích. Krizová 
linka poskytuje profesionální, psychologickou, administrativní a právní podporu 
nepřetržitě a zdarma. V závislosti na každé jednotlivé situaci mohou konzultanti 
řešit případ pohřešovaného dítěte s místními úřady nebo zajistit podporu 
sociálního pracovníka, mediátora atd. V ČR tato linka nese název Linka pro 
rodinu a školu 116 000 (linkaprorodinuaskolu.cz). 

 

     O Missing Children Europe 
Missing Children Europe (MCE) je evropská federace pro pohřešované a sexuálně 
zneužívané děti zastupující 31 organizací z 27 evropských zemí. Propojuje pátrací 
skupiny, policii a organizace s cílem ochránit děti před jakýmkoli násilím, zneužíváním 
nebo zanedbáním, které je způsobeno nebo vyplývá z jejich pohřešování. 

     

     Kontakt 
     Ohledně žádosti o rozhovor nebo více informací prosím kontaktujte  

 Ariane Poissonovou, Junior Communications Officer, Missing Children Europe na 
adrese ariane.poison@missingchildreneurope.eu nebo telefonicky na čísle +32 2 
894 74 86 

 Jarmilu Kubáňkovou, metodičku Linky pro rodinu a školu 116  000, 
jarmila.kubankova@cestazkrize.net, +420 777 961 982 


