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Kulatý stůl k tématu Partnerské násilí dospívajících a mladých představí výsledky
výzkumu, nástroje prevence a doporučení
2.4.2019
Dne 2.4.2019 pořádá proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. kulatý stůl
k tématu „partnerské násilí dospívajících a mladých“. Cílem kulatého stolu je představit některé
z výstupů dvouročního projektu Love&Respect, ve kterém se organizace na toto téma zaměřuje,
zejména pak s dalšími odborníky a odbornicemi diskutovat o zmíněném tématu a formulovat doporučení
v oblasti práce s mládeží a prevence partnerského násilí mladých.
„Ani mladým lidem a teenagerům se násilí nevyhýbá, ačkoliv se o tomto tématu v ČR ještě stále
dostatečně nehovoří – převládá názor, že s násilím se lidé setkávají až v dlouhodobých partnerstvích
nebo manželstvích“, říká Jitka Poláková, ředitelka neziskové organizace proFem, o.p.s. „S některou
formou násilí se v partnerském vztahu, nebo i při 'randění', přitom setká 30 % mladých lidí ve věku 16-26
let“ dodává.
Tato data vycházejí z kvantitativního výzkumu, který proFem realizoval v roce 2018 ve spolupráci
s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting, a.s, a který byl první ze čtyř aktivit projektu
Love&Respect. Cílem výzkumu bylo zmapovat výskyt partnerského násilí mezi mladými lidmi v České
republice, formy tohoto násilí a jeho dopady. „Naší hlavní motivací pro uskutečnění výzkumu byl
nedostatek dat, a tedy i informací o tomto tématu. Zároveň s mladými lidmi částečně pracujeme při
preventivních workshopech ve školách, při kterých jsme zjistili, že mladí lidé nemají s násilím zkušenost
pouze jako svědci násilí u rodičů, ale že jej také často zažívají sami ve svých prvních partnerských
vztazích“, objasňuje motivaci k realizaci výzkumu Poláková.
Dopady partnerského násilí mladých jsou přitom alarmující, anorexie, myšlenky na sebevraždu
a mnohé další mohou mít devastující dopad na život jednotlivců. Vzhledem k faktu, že mezi
dospívajícími a mladými lidmi zůstává čtvrtina osob v násilných vztazích, kteří svou situaci neřeší, a to
ani rozmluvou s kamarády, je nutné vést v této oblasti takové intervence, které ve svém důsledku
přispějí k vyšší míře informovanosti této cílové skupiny a potažmo k redukci výskytu tohoto fenoménu
či jeho dopadů na jednotlivce.
Proto organizace proFem realizuje zmíněný kulatý stůl, jehož cílem je poskytnout prostor pro
odborníky a odbornice z řad Úřadu vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a neziskových
organizací působících v oblasti prevence, sociálních služeb pro oběti násilí či neformálního vzdělávání,
kde mohou jednak sdílet dosavadní zkušenosti s tímto tématem, ale především diskutovat nad
mezerami, které v oblasti prevence a osvěty o partnerském násilí mladých existují, a následně
formulovat doporučení, kam by prevence a osvěta v tomto tématu měly dále směřovat.
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