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Školení 
V rámci vývoje programu STOP-SV proběhla školení lektorů a pracovníků v prostředí noční zábavy. Tento newsletter 
tak nabízí shrnutí aktuální fáze projektu. 
 

Cíle školicího programu STOP-SV 

 
Cílem školení STOP-SV je zvýšit schopnost pracovníků v prostředí noční zábavy (např. barmani, ostraha u vstupu) 
rozpoznat a předcházet sexuálnímu násilí v rámci jejich pracoviště, a také rozvíjet jejich schopnost a ochotu 
zareagovat z pozice aktivního přihlížejícího. Školicí program STOP-SV tak má čtyři hlavní cíle: 
1. Zvýšit povědomí o charakteru sexuálního násilí v prostředí noční zábavy a o jeho následcích a souvisejících 

rizikových faktorech. 
2. Zdůrazňovat nepřijatelnost jakékoliv formy sexuálního násilí.  
3. Zvýšit povědomí o tom, jak identifikovat, předcházet a reagovat na sexuální násilí v prostředí noční zábavy. 
4. Rozvíjet schopnosti, jak bezpečně zareagovat z pozice přihlížejícího a účinně tak předejít sexuálnímu násilí. 
 

Přístup STOP-SV k prevenci sexuálního násilí v prostředí   
noční zábavy  
STOP-SV nabízí praktické nástroje s cílem pomoci pracovníkům 
v prostředí noční zábavy rozpoznat, předcházet a reagovat na 
sexuální násilí, a to jak mezi zákazníky, tak i pracovníky podniků. 
Výzkumy naznačují, že v rámci prevence sexuálního násilí 
v prostředí noční zábavy je nutné dlouhodobě se věnovat širší 
škále faktorů. STOP-SV tento přístup využívá a vychází tak 
z teoretických základů a údajů o efektivitě jednotlivých 
preventivních opatření. Snaží se také shromažďovat potřebné 
znalosti na lokální úrovni a podpořit tak rozvoj preventivních 
aktivit. 

  
Přístup STOP-SV využívá metodiku vycházející z informací od subjektů zainteresovaných v problematice noční 
zábavy. Ta usiluje o zapojení celé řady zúčastněných stran do rozvoje, zdokonalování a realizace preventivních 
aktivit. Tyto aktivity vycházejí z výzkumů a metod reflektivního učení. Školení je však navrženo i s ohledem na 
podporu učení na bázi vzájemné spolupráce. Tento přístup umožní realizovat preventivní aktivity na lokální úrovni 
a zároveň pomůže identifikovat, jaké faktory zvyšují účinnost prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy. 
 

Pro koho je program STOP-SV určen? 
Cílem programu STOP-SV je školení managementu a pracovníků v prostředí noční zábavy. Usiluje o rozvíjení jejich 
schopností, jak rozpoznat, předcházet a reagovat na sexuální násilí v prostředí noční zábavy. Zároveň se snaží 
zvyšovat jejich motivaci reagovat. STOP-SV cílí také na profesionály z příbuzných oblastí včetně expertů na prevenci 
a na politické činitele, kteří jsou za prevenci, vzdělávání a pracovní právo zodpovědní.  I když má každý subjekt svou 
vlastní úlohu, doporučujeme vytvořit (nebo zmobilizovat již existující) komunitní koalice, aby podpořili realizaci 
školicího programu případně dalších strategií, které pomáhají předcházet sexuálnímu násilí v širším měřítku. 
Začlenění profesionálů z dalších odvětví (např. zdravotnictví, pomáhající profese, neziskové organizace, 
ministerstva či jiné státní instituce) může rozšířit kontext na lokální úrovni a spolupráci v oblasti prevence dále 
podpořit. 
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Obsah školení 

 

Posilování pozice účastníků školení (empowerement) 
Empowerement znamená přístup, který umožňuje převzít větší 
kontrolu nad svou situací, zdravím a životem.  Tento přístup by 
měl být aplikován na různých úrovních – od jednotlivců až po 
organizace a komunity. V rámci STOP-SV je představován snahou 
vytvořit bezpečné, avšak dynamické prostředí noční zábavy, 
a předcházet sexuálnímu násilí pomocí vzdělávání v oblasti 
zdraví; dále pak prostřednictvím podpory a spolupráce napříč 
komunitami a všemi zúčastněnými stranami. 
 
Program STOP-SV má za úkol rozšiřovat povědomí o charakteru, 
rozsahu a následcích sexuálního násilí. Jeho cílem je také 
nabídnout způsoby, jak sexuálnímu násilí předcházet a jak na něj 
reagovat. Snaží se tak posilovat zapojení účastníků školení do 
prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy (a kdekoliv 
jinde). Pracovníci v prostředí noční zábavy mohou být 
potenciálními přihlížejícími (tj. svědky) i oběťmi sexuálního 
násilí. Proto jsou hlavní skupinou, která by měla být do prevence 
zapojena. Vzdělávání a školení přihlížejících je klíčovou strategií 
prevence mnoha forem násilí, včetně násilí sexuálního. Jejím 
cílem je zvýšit vnímavost komunity vůči sexuálnímu násilí 
a aktivní účast na prevenci. Dále se také snaží povzbudit 
jednotlivce a umožnit jim na sexuální násilí bezpečně reagovat 
a odstranit pomyslné bariéry, které jim mohou v reakci bránit. 

 

Vzdělávací metodika pro školitele 
Metodika STOP-SV předpokládá, že všichni účastníci mají potřebné znalosti a zkušenosti, kterými mohou přispět 
a podělit se o ně. I když by se mělo školení držet předem daných témat, forma přednesu a diskuze mohou být 
přizpůsobeny situaci a potřebám jednotlivých skupin. Školení by mělo navazovat na dosavadní znalosti účastníků, 
brát ohled na jejich individuální potřeby a odkázat je na relevantní zdroje. Cílem je podpořit rozvoj schopností, 
které napomáhají kritickému myšlení. V ideálním případě by tak školení mělo uspokojit individuální i společné 
potřeby a dát prostor kreativitě a novým myšlenkám. 
 
Někteří pracovníci z prostředí noční zábavy nemusí zaujmout 
kladný postoj k těm částem školení, která pojednávají o věcech 
mimo jejich pracovní náplň – zvláště pokud se jedná 
o omezování konzumace alkoholu (a dalších látek). Noční kluby 
totiž mohou prodej alkoholu považovat za svůj hlavní zdroj 
příjmů. Provozní těchto klubů tak mohou mít obavy 
z negativního vlivu školení na jejich podnikání. V jiných 
případech může vysoká fluktuace zaměstnanců odradit 
zaměstnavatele a majitele podniků, aby se do školení zapojili. 
Proto by mělo být školení snadno pochopitelné, účelné 
a zaměřené na potřeby pracovníků s ohledem na jednotlivé 
podniky noční zábavy.  
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Implementace školicího programu 

 
Školicí program STOP-SV je realizován ve třech evropských městech (Coimbra v Portugalsku, Palma ve Španělsku a 
Praha v České republice). Program je implementován ve dvou fázích – tou první je školení lektorů, na které navazuje 
školení pracovníků v prostředí noční zábavy. Školení lektorů již bylo ve všech uvedených městech realizováno, 
přičemž celkem bylo proškoleno 29 lektorů; mimo jiné např. odborníci v oblasti prevence, management podniků 
a členové neziskových organizací zabývajících se prostředím noční zábavy. 
 

  
 
Školení pracovníků v prostředí noční zábavy bylo zahájeno na jaře. Aktuálně se očekává dokončení ve všech třech 
participujících městech. V rámci iniciálního školení byl program pilotně otestován. Za účelem komparace bylo 
realizováno několik typů vzdělávacích workshopů určených jak provozním konkrétních podniků noční zábavy, tak 
jejich pracovníkům (např. barmanům, ochrance, DJům). Důraz byl kladen na kooperaci osob pracujících na různých 
pozicích v rámci jednoho podniku. Kromě toho se v Palmě uskutečnil také workshop určený zástupcům místní 
samosprávy, kteří mají na starosti akce pro veřejnost. Očekává se, že v každém městě bude proškoleno 
60 zaměstnanců. 
 

  

 

Evaluace 

 
Jelikož je STOP-SV pilotním projektem, jeho součástí je také evaluace. Školicí program realizovaný v Coimbře 
(Portugalsko), v Palmě (Španělsko) a v Praze (Česká republika) a materiály vytvořené během předchozích fází 
projektu budou vyhodnoceny Institutem veřejného zdraví (PHI) na Univerzitě Johna Moorea v Liverpoolu (LJMU). 
 
K evaluaci budou rovněž využity dotazníky, které účastníci vyplní před i po absolvování školení. Tři měsíce po školení 
jim pak bude zaslán navazující dotazník. Výsledky evaluace projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci, 
která se uskuteční 30. listopadu v Palmě de Mallorca. 
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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. 

Projekt STOP ! SV  
Pro více informací o projektu STOP-SV prosím kontaktujte partnerské organizace nebo navštivte naše webové stránky: 

IREFREA – Španělsko  Institut veřejného zdraví – LJMU 

www.irefrea.org | www.irefrea.eu          www.cph.org.uk 

Kontaktní osoba: Montse Juan | mjuan@irefrea.org  Kontaktní osoba: Zara Quigg | Z.A.Quigg@ljmu.ac.uk 

IREFREA – Portugalsko                                                        Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

www.irefrea.org | www.irefrea.eu                            www.adiktologie.cz 

Kontaktní osoba: Fernando Mendes | irefrea.pt@gmail.com  Kontaktní osoba: Roman Gabrhelík | roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz 

STOP ! SV – školení pracovníků o prevenci sexuálního násilí: tvorba preventivních a organizačních strategií pro 

pracoviště v prostředí noční zábavy 

Project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union. 

This project has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the 
European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the STOP-SV partnership and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Commission.
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