Dobrodružstvo malej Kláry sa mohlo skončiť

V E Ľ KO U K ATA S T R O F O U

Iný kraj, iný mrav a iné zákony. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) sa stretáva pri svojej činnosti s rôznymi osudmi ľudí. Či už je to
emočne náročná únosová agenda alebo stresujúca problematika odoberania detí úradmi v zahraničí.
Prípad malej Kláry začal veľmi netradične. Ako 14-ročná odletela do Londýna navštíviť svoju tetu, ktorá tam žila dlhé roky. Pôvodným plánom dospievajúcej cestovateľky bolo spoznať Londýn, navštíviť pamiatky a aspoň na dva týždne zažiť
život, ktorý sa s jej stereotypom v malej obci v okrese Kežmarok nedá porovnať.
Klára, ani jej rodičia, však netušili, že teta Marta býva v starom jednoizbovom
byte na periférií Londýna spoločne s priateľom a jeho dvoma malými deťmi.
Klára už po príchode do Anglicka tušila, že jej výlet sa zrejme neodohrá
podľa vysnených predstáv. Problémy nastali už na autobusovej
stanici, keď teta dlho meškala a Klára musela sama takmer dve
hodiny čakať. Po príchode do bytu sa zoznámila s tetiným
priateľom a jeho deťmi, ktorí boli pôvodom Bulhari.
Na druhý deň skoro ráno, keď bola Klárina teta v obchode sa však stalo niečo, s čím nikto nerátal. Do bytu
tety Marty prišlo šesť policajtov, ktorí veľmi rýchlo zatkli
jej priateľa a odviedli ho v putách preč. S políciou prišli aj
sociálni pracovníci, ktorí zobrali dve bulharské deti, ako aj
14-ročnú Kláru. Keďže Klára nevedela dobre po anglicky, bolo
pre ňu veľmi ťažké vysvetliť im, že ona je len na prázdninách
u svojej tety. Po príchode do sociálneho zariadenia, kam Kláru
dočasne umiestnili, jej teta ihneď kontaktovala slovenské veľvy-

slanectvo v Londýne a požiadala o pomoc. Konzulárny úrad bez čakania
informoval Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
ktoré ako ústredný orgán v Slovenskej republike má na starosti riešenie
podobných prípadov. Trvalo dva dni, kým pracovníci Centra v spolupráci s Veľvyslanectvom a tetou mladej Kláry dokázali vybaviť návrat
cestovateľky naspäť na Slovensko k svojej rodine.
Po vysvetlení celej situácie, sa Klára dozvedela, že tetin priateľ často predával po okolí drogy,
o čom netušila ani samotná teta Marta, ktorá žila
v predstave, že pracuje ako podomový opravár. Polícia, ako aj sociálne orgány ho dlhodobo
sledovali a žiaľ Klárin príchod bol naplánovaný
na veľmi zlý čas. Po odobratí detí bulharského dílera, sociálni pracovníci nemohli nechať maloletú
Kláru samotnú a tak skončila v rukách anglického
sociálneho systému, tak ako mnoho ďalších. Aj
vďaka rýchlemu zásahu zainteresovaných orgánov
sa tento prípad skončil so šťastným koncom, na čo
bude do konca života s vďačnosťou spomínať aj hrdinka Klára.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
Špitálska 8, 814 99 Bratislava
+421 /2/ 204 632 08 | +421 /2/ 204 632 48
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.cipc.sk

