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FÖLD

ahol élünk

- évente több mint 3,1 millió a felismert bántalmazott 
gyermekek száma;
- évente 2 ezer bántalmazott gyermek hal meg;
- évente 90 ezer gyermeket ér szexuális bántalmazás;
- 18 éves korig a lányok negyede, a fiúk hetede válik 
szexuális bántalmazás áldozatává;
- a prostituáltak 80%-a , a nő drogosok 50%-a 
gyermekkorában szexuálisan bántalmazott volt;
- az elítélt gyilkosok 33%-a bántalmazott gyermek volt;
- az összes elítélt 97%-ának előtörténetében szerepel a 
kegyetlen fizikai bántalmazás;
- a legtöbb bántalmazó szülő maga is bántalmazott 
gyermek volt

A New YorkA New York--i i ChildChild AbuseAbuse PreventionPrevention ServicesServices
20042004--asas--es adataies adatai:
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IQ

34,1 34,1

13,613,6

2,42,4

0,14
zseni

0,14

A szellemi képességek (IQ) eloszlása a 
népességben

ÁTLAGOS

átlagot 
meghaladó

kivételesen 
jó

Átlag  alatti

speciális



Rossz bánásmód (maltreatment)
Elhanyagolás
Fizikai
Emocionális
Oktatási
Kognitív

Bántalmazás
Fizikai
Érzelmi
Szexuális

1. GYERMEKBÁNTALMAZÁS



GYERMEKBÁNTALMAZÁS

1.) Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj 
okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének 
vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és 
érzelmi fejlődését.

• Érzelmi elhanyagolás: az érzelmi biztonság, az állandóság, a 
szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, 
elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó
magatartás más családtaggal, többnyire az anyával szemben.
•-Fizikai elhanyagolás: az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek 
hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan 
esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás 
késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának 
elhanyagolása vagy indokolatlan késleltetése.
•Oktatási- nevelési elhanyagolás: az iskolalátogatási kötelezettség 
elhanyagolása vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, 
fejlesztési szolgálatok igénybevételének elmulasztása.



GYERMEKBÁNTALMAZÁS
2.) Bántalmazás (abúzus) Magában foglalja a fizikai, és/vagy 
érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az 
elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy 
egyéb kizsákmányolás minden formáját.

A fizikai bántalmazás: jelenthet ütést, rúgást, lekötözést, bezárást, rángatást, 
rázást, el- vagy ledobást, gondatlan leejtést, mérgezést, megégetést vagy 
leforrázást, vízbe fojtást, fojtogatást, és a gyermeknek más módon történő
fizikai sérülés okozását. 
Az érzelmi bántalmazás: egy gyermek érzelmeivel való tartós visszaélés, 
Jelentheti az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 
támasztását a gyermekkel szemben Ide tartozik a gyermekekben állandó
félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az 
érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. 
Szexuális abúzus: 0-18 év közötti - gyermek vagy fiatal szexuális 
tevékenységekre való kényszerítését vagy csábítását jelenti. E körbe tartozik a 
fizikai kapcsolat (a hüvelyi vagy anális behatolás, megerőszakolás), és a be 
nem hatoló, de molesztáló, simogató, csábító tevékenység, a felláció, a 
maszturbálásra kényszerítés, vagy a kézzel történő ingerlés kikényszerítése is. 
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A  SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉST 
AKADÁLYOZÓ HATÁSOK

1. Családi környezeti ártalmak

2. Az iskolai környezeti ártalmak

3. A társadalmi környezeti ártalmak

UEFA ‘B’ képzés



Gyermekártalom:
Túlkapás, durva bánásmód, visszaélés, megrontás, gyalázkodó

ártalmas magatartás.
Felnőttek részéről (többnyire)
Többségében azok részéről, akikben a gyermek megbízik

95 %-ban férfiak követik el,
44 %-ban 5 év alatti gyermekkel,
28 %-ban 5 – 9 éves gyermekkel
28 %-ban 9 – 17 éves gyermekkel

Az edző felelőssége:
A gyermeket jobban kell ismernie mint a futballt.
Az edzőnek fel kell ismernie a gyermekre leselkedő
ártalmakat
és lépéseket kell tennie azok megelőzésére.
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Figyelj oda !Figyelj oda !
Egyedül ne legyél a gyerekkel az öltőzőben

12 év alatt közös öltöző felnőtt felügyelettel

Az éjszakába nyúló utazást, programot kerüld el

Kerüld el a fizikai érintkezést

Ne kísérd haza, kocsiban ne vidd a gyereket

Kerüld el a félreérhető helyzeteket

Szexuális ártalmazás
Fiúk, lányok ellen, főleg felnőttek,de társaik is – saját 
szexuális vágyaik kielégítésére

Minden fajtája előfordul – gyakorlati pornó-film, 

fénykép, video, könyv, magazin

Beszéd, sztorik szóbeli elmondása

Előfordulás esetén – szakemberhez fordulni – a ártalom csökkentésére, 
mert később ő követi el  (kriminalisztikai statisztika)



WE CARE ABOUT FOOTBALL

Szexuális ártalmak jelei:
Alhasi fájdalmak

Fejfájás gyakorisága

Nem kíván hazamenni a gyermek

Elkerüli az edzőt, rázkódik, zavart

érintkezéskor



WE CARE ABOUT FOOTBALLMegelőzés, felismerés
Meghallgatás
Beszélgetés
Gondos figyelés
Felmenteni a gyermeket (saját magukat okolják)
Szabadon engedni a beszédet (kitárulkozás)

Azonnal jelenteni kell a szülőnek, hivatalos szerveknek  -
tanárnak,rendőrségnek, szociális irodának. 

(Bizalmasan kezelni a gyermek információt a környezetben)
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XXI. SZÁZAD LEGNAGYOBB ÜZLETE
• gyártók

• terjesztők

• egészségügy

• médiák,

• politikusok

2. PSZICHOAKTÍV SZEREK,  
DROG
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2. PSZICHOAKTÍV SZEREK

Pszichoaktív szerek: azok a természetes vagy 
mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve 

a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak 
működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel 

jár.
A köznyelv gyakran a kábítószerek megnevezésére 

használja ezt a kifejezést.

A „drog” holland eredetű szó. Eredeti magyar jelentése 
fűszer, illetve növényi vagy állati eredetű gyógyhatású

anyag.



Depresszánsok Opiátok Stimulánsok Hallucigénak Cannabisok

Kp.idegr. Kp.idegr. Növelik az 
arousalt

Perceptuális
élmény , 
érzéklet

Perceptuális
élmény , 
érzéklet

Nyugtatók
Barbiturátok
(altatók)
Inhalátumok
(aerosol)

Heroin
Alvás-ébranlét
Nincs 
feszültség
Elvonás 
rosszullét
Injekcióval

Anfetaminiok
Csökkent a 
fáradtság
Testi-szellemi 
leépülés
Injekció

LSD
Szintelen, 
szagtalan
Néhány nap 
múlva hat
Misztikus 
élmény
24 órán belül 
kiürül

Hasis
Közel-kelet
hallucináció

Alkohol Kokain
Coca növény
Véna, szipó
2 nap alatt ürül

PCP angyalpor
Részagség
halluináció

Marihuána
Tér-idő torzulás
2 óra alatt a
vizelettel ürül

PSZICHOAKTÍV SZEREK
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Normál szem
Fű, Marihuána, Hasis

(vérrel telített 
hajszálerek)

Speed, LSD, Ecstasy, Kokain
(tág pupilla)

Opiátok: heroin, 
codein, morfin ...

(szűk pupilla)



ALKOHOL

~0,3 első jelek Eufória, nyugalom, gátlások oldása,beszédkésztetés, 
kritikai készség, figyelmi funkciók csökkenése

0,8-1,2 ittasság Helyzetérzékelés, finom mozgások, térlátás, 
egyensúlyérzékelés enyhe zavara

1,2-1,6 enyhe részegség Motoros működések romlása, elkent beszéd,  
gátlástalanság,veszélyérzés hiánya, megnyúlt 
reakcióidő

1,6-2,0 közepes részegség A fentiek súlyosabb fokban

~2,0 súlyos részegség Tompultság, depresszív hangulat, somnolencia

2,0-3,0 tudatborulás A tudat világossága fokozatosan elvész

3,0-4,0 zavartság, stupor

>4,0 kóma
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A DROG

Általános iskolás korú gyermekeknél:
Leggyakrabban az iskola körül árult olcsó szerek:

•Szép kivitelű, mesefigurás bélyegek
•Itatóspapír
•Ismert márkajelzésű papírba csomagolt cukorkák
•Ragasztók
•Apró fekete virágmagvak
•Szerecsendió reszelék

Serdülőkorúaknál:
Iskolákban, Discoban árult szerek:
• Alkohol
• Amphetamin és származékai 
(tabletták,porok,oldatok)
• XTC (kicsi,színes,különböző formájú tabletták)
• Kokain (drága,fehér por)
• Heroin (fehér por)
• LSD (kicsi tabletta,bélyeg formában az erősségére 

az ábrából lehet következtetni
• Speed (por és tabletta)
• Szipu (kül.szerves oldószerek,jellegzetes aromás 
szag

LSD

EXTAZY TABL.



Néhány közismert drog hatása, és függősége
DROD HATÁS Fizikai

függőség

Pszichés 

függőség

Morfin Álmosság, bódultság,  szűk pupilla van van

Heroin Álmosság, bódultság,  szűk pupilla van van

Kodein Álmosság,  szűk pupilla van Van

Phenazocin Álmosság, bódultság,  szűk pupilla van van

Pethidin Álmosság, bódultság,  szűk pupilla van van

Methadon Álmosság, bódultság,  szűk pupilla van van

Kokain Izgatottság, remegés, hallucináció nincs van

Marihuana Álmosság, ingerlékenység, tág pupillák, 
beszédesség

nincs van

Barbiturátok Álmosság, dülöngélés, összefolyó beszéd van van

Amfetaminok Izgatottság, tág pupilla, remegés, beszédesség,

hallucináció

nincs van

LSD Izgatottság, hallucináció, összefüggéstelen beszéd nincs van
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• a korábbi érdeklődés csökken
• a tanulmányi eredmény hirtelen romlik
• a családon belüli kapcsolatok zavara
• titkolózás, zárkózottság
• a korábbi, megszokott életmód megváltozása
• saját maga és környezete elhanyagolása
• kimaradozás, iskolakerülés
• új ismeretlen barátok titkolása, az régiek hanyagolása

Magatartásbeli 
változások:
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JAVASOLT SZEMPONTOK A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSÉHEZ
KULCSFONTOSSÁGÚ TÉNYEZŐK

Gondos előkészületek

Egyszerű utasítások

Szórakozás, siker, türelem

Rugalmasság, szervezés / időbeosztás

Gyakorlásra fordított idő

Hibák korrigálása

Bátorítás, dicséret

Alkalmazhatóság

Gyakorlatok érhető bemutatása
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„A gyermek  legnagyobb  boldogsága az 
a tudat, hogy  szeretik”

Don Bosco

UEFA ‘B’ képzés


