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Sexuální obtěžování a sexuální násilí zasahující do trávení volného času přináší stále větší důvody k obavám
a stává se tak předmětem zájmu mnoha místních komunit a úředních orgánů napříč Evropou. V rámci
minimalizování negativních dopadů proto španělské a portugalské týmy IREFREA společně s projektovými
týmy LJMU a 1. LF UK vyvíjejí a implementují projekt STOP-SV jako součást programu EU DAPHNE.
Cílem STOP-SV je identifikovat a posoudit rozsah a charakter sexuálního obtěžování a
sexuálního násilí mezi mladými ženami a muži (oběťmi i pachateli) v prostředí noční zábavy.
Stejně tak se snaží mobilizovat a vytvářet příležitosti v rámci místních komunit a napomoci
tak k prevenci sexuálního násilí. Realizace projektu STOP-SV ve třech evropských městech
(Coimbra v Portugalsku, Palma ve Španělsku a Praha v České republice) bude zahrnovat:
•• Podporu komunitních koalic, které budou napomáhat prevenci sexuálního obtěžování a sexuálního násilí,
a také rozvoji a realizaci projektu STOP-SV;
•• Tvorbu, prvotní implementaci a evaluaci nástrojů (např. školicích materiálů), které pomohou provozním
a pracovníkům podniků v prostředí noční zábavy identifikovat, předcházet a omezit sexuální obtěžování
a sexuální násilí.

Na koho projekt stop ! sv cílí?
Pro uskutečnění změn v prostředí noční zábavy je nutné
zapojit jak zaměstnance, tak vedoucí pracovníky pracující
v tomto prostředí. Jedině tak bude možné těmto problémům čelit a diskutovat o tom, jak je překonat. Účast
těchto pracovníků je rovněž důležitá pro zvýšení povědomí
o těchto problémech v rámci širší komunity, a to zejména
mezi mladými lidmi navštěvujícími prostředí noční zábavy.
V neposlední řadě jejich účast přispěje ke společenské
shodě, která je pro zavedení potřebných změn nezbytná.
Z těchto důvodů se bude projekt STOP-SV v rámci pilotní
implementace zaměřovat na vytvoření komunitních koalic.
Ty se budou snažit usnadnit spolupráci mezi zástupci
odvětví a dalšími klíčovými aktéry. Poskytnou jim podporu
během realizace školicího programu a současně jim usnadní
tvorbu nástrojů k identifikaci, prevenci a reakci na sexuální
obtěžování a sexuální násilí v prostředí noční zábavy.

Zástupci odvětví, vedení podniků a pracovníci
v prostředí noční zábavy
Účast zástupců odvětví noční zábavy je pro rozvoj
projektu nezbytná. Projekt STOP-SV přímo cílí na
jejich prostory, pracovníky a návštěvníky. Jejich
účast je ale rovněž klíčová k pochopení problému a
definování potřebných preventivních strategií.
Projekt STOP-SV je zaměřen na tvorbu školicího programu
pro pracovníky v prostředí noční zábavy, aby se tak mohli
aktivně podílet na vytváření bezpečného prostředí s ohledem
jak na ně samotné, tak na účastníky noční zábavy. Tito pracovníci mají významný vliv na tvorbu preventivních opatření.
Mohou nejen pomoci zvýšit povědomí o tomto problému, ale
také rozšířit názor, že i oblast volného času může nabídnout
příležitosti vzdělávat se a poskytovat nástroje a legitimitu ke
snižování výskytu sexuálního obtěžování a sexuálního násilí.

Odpovědní činitelé a odborníci v oblasti prevence
Aktivity plánované v rámci projektu STOP-SV mají za cíl
podporovat spolupráci a sdílení osvědčených postupů
a zkušeností mezi různorodou skupinou všech zúčastněných
stran. Kromě zástupců odvětví noční zábavy bude zásadním
prvkem projektu interaktivní dialog mezi odpovědnými činiteli,
odborníky v oblasti prevence a dalšími zainteresovanými
stranami, které budou součástí komunitních koalic. Cílem
je jak nalezení vhodných způsobů spolupráce a koordinace
souvisejících aktivit, tak distribuce výsledků projektu a
ověření projektových strategií, materiálů a nástrojů.
Kromě toho mohou odpovědní političtí činitelé a osoby
s rozhodovací pravomocí využít výsledky projektu a zohlednit
je při tvorbě nových opatření a nařízení. Jejich účast je
nezbytná také v rámci propagace, zviditelňování a dalšího
šíření projektových strategií a výsledků v rámci širší komunity.
Odpovědní činitelé jsou tak společně se zástupci odvětví noční
zábavy klíčem ke změnám legislativy i samotného prostředí.

Mládežnické organizace a další
organizace občanské společnosti
V prostředí nočního života došlo během několika posledních
dekád k mnoha změnám v oblasti genderové diskriminace.
Prostředí jako takové se ale nezměnilo. Objektivizace
žen je běžná i nadále. Stejně tak je stále častější i objektivizace mužů. Touhy a očekávání jsou dále zesilovány
a podněcovány alkoholem a jinými návykovými látkami.
Záměrem projektu STOP-SV je zapojit mládežnické organizace
a podpořit kritickou diskuzi o tom, jaké postupy, vzorce
chování a postoje jsou běžně akceptovatelné. Budeme usilovat
o účast těchto organizací v komunitních koalicích. Dalším
cílem je snaha o osvětu a oslovení širší komunity. Proto budou
o rozvoji projektu informovány také komunitní a rodičovské
spolky, které budou rovněž zapojeny do konkrétních aktivit.

Úvodní projektový meeting
(Liverpool, Velká Británie)
První meeting v rámci partnerství STOP-SV proběhl od 7. do 9. února 2017 v Institutu veřejného
zdraví na Univerzitě Johna Moorea v Liverpoolu.
Setkání bylo velmi produktivní. Byla zde prezentována první podoba rešerše literatury a
byly diskutovány další nové poznatky. Tématem
byla také preventivní opatření a základní osnova
školicího manuálu. Rádi jsme sdíleli čas a zkušenosti se zástupci Úřadu policejního a trestního
komisaře jižního Walesu, kteří představili svůj
pracovní a vzdělávací program pro prevenci
sexuálního násilí v prostředí noční zábavy.

Partnerské organizace stop ! sv
IREFREA Španělsko a Portugalsko
IREFREA je jedna z nejstarších evropských organizací protidrogové prevence. Mezi hlavní činnosti španělských a portugalských týmů
spadá prevence užívání alkoholu a drog (výzkum, evaluace a implementace preventivních programů). Tito experti se aktivně zapojují do
odborných aktivit v rámci mezinárodních organizací jako jsou EMCDDA a NIDA. Organizují řadu odborných konferencí napříč Evropou a
vedou nebo se zapojují do více než 30 výzkumných projektů na evropské či národní úrovni. IREFREA v obou zemích dosahuje výborných
výsledků s praktickým dopadem v oblasti prevence rizikových faktorů, jako je násilí mladistvých a genderové násilí. Mají také rozsáhlé
zkušenosti se vzděláváním a pomáhají posilovat postavení organizací občanské společnosti na národní i mezinárodní úrovni. IREFREA je
od svých počátků členem Fóra občanské společnosti pro otázky drog.

Institut veřejného zdraví (PHI) Univerzity Johna Moorea v Liverpoolu (LJMU)
PHI je dynamicky se rozvíjející výzkumná instituce. Výsledky její práce přispívají ke zlepšení veřejnozdravotní politiky, a to jak na místní,
tak i národní a mezinárodní úrovni. Specializuje se na aplikovaný výzkum, publikování systematických rešerší, evaluaci preventivních
programů, zvyšování povědomí v oblasti veřejného zdraví (např. užívání alkoholu a drog, násilí, sexuální chování) a zkoumání efektivity
intervencí sloužících k omezení negativních důsledků konzumace alkoholu. PHI má statut Spolupracujícího centra Světové zdravotnické
organizace pro prevenci násilí, včetně genderového násilí a násilí mladistvých. Specializuje se zejména na násilí v prostředí nočního
života a na komplexní výzkum v oblasti užívání alkoholu a drog, rizikového sexuálního chování a bezpečí v kontextu noční zábavy.
Experti z PHI rovněž úzce spolupracují s EMCDDA..

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Klinika adiktologie má bohaté zkušenosti s kvantitativním a kvalitativním výzkumem v oblasti užívání návykových látek a závislostí. Její
odborníci dále vedou projekty včetně implementace, evaluace a informování laické i odborné veřejnosti. Klinika aktivně spolupracuje s
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti a podílí se na národních a mezinárodních výzkumných projektech. Součástí
Kliniky adiktologie je rovněž specializované centrum pro právo a kriminologii s bohatými zkušenostmi v oblasti výzkumu viktimizace a
kriminality.
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Pro více informací o projektu stop ! sv prosím kontaktujte partnerské
organizace nebo navštivte naše webové stránky:

IREFREA – Španělsko
www.irefrea.org
www.irefrea.eu
Kontaktní osoba
Montse Juan
mjuan@irefrea.org

IREFREA – Portugalsko
www.irefrea.org
www.irefrea.eu
Kontaktní osoba
Fernando Mendes
irefrea.pt@gmail.com

Institut veřejného
zdraví – LJMU

http://www.cph.org.uk/
Kontaktní osoba
Zara Quigg
Z.A.Quigg@ljmu.ac.uk

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze

http://www.adiktologie.cz/en/
Kontaktní osoba
oman Gabrhelík
roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz
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