
Ticho děti před násilím neochrání

(Praha, Nitra, Bratislava 20. října 2022)

Centrum LOCIKA připravuje druhý ročník preventivního happeningu Bubnovačka, která symbolicky

upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a připomíná společnosti potřebu včasné

prevence. Myšlenka akce "Aby byly děti lépe slyšet" se v hlasitém rytmu bubnů rozezní Českou

republikou a Slovenskem 18. listopadu 2022 od 10.00 do 11.00 hodin. Akce se koná pod záštitou

Kláry Laurenčíkové, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva a prezidentky Slovenské republiky

Zuzany Čaputové.

"Za posledních sedm let bylo jen podle statistik MPSV v ČR utýráno celkem 39 dětí a dalších 700 mělo

trvalé následky. Celkem 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo

psychologickou péči. To jsou alarmující čísla, která ukazují, jak moc je třeba o tomto tématu mluvit,

aby k takovým věcem nedocházelo. Tolerance k násilí je v naší společnosti vysoká a dětem se dostává

odborné pomoci příliš pozdě. Bubnování v naší zemi je způsob, jak zajistit, aby děti už nebyly

neviditelnými oběťmi domácího násilí, ale aby byly nejen vidět, ale také slyšet. Centrum LOCIKA se

dlouhodobě snaží změnit systém péče o ohrožené děti, ale vše by bylo jednodušší s podporou široké

veřejnosti. Proto chceme do světa vybubnovat, že násilí na dětech není v pořádku, a jsme rádi za

každého jednotlivce, instituci, školu, firmu či osobnost, která se k nám připojí," říká Bc. Petra

Wünschová, ředitelka Centra Locika, z.ú.

Bubnování zahájilo v roce 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalice pro děti Slovensko, které se již
více než 20 let zabývá problematikou násilí na dětech. Již několik let se akce koná ve spolupráci s

Národním koordinačním centrem pro problematiku násilí na dětech, které je organizační součástí

Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky a které hraje klíčovou roli při zavádění

konkrétních systémových řešení pro zajištění ochrany dětí před násilím. Loni poprvé, díky  pražskému

Centru LOCIKA, které pomáhá dětem zasaženým násilím v rodině už od roku 2015, Bubnovačka od

loňského roku překročila hranice Slovenska. Všechny tři organizace považují spojení sil v oblasti

ochrany dětí za velmi důležité, a proto jdou do boje společně.

"Poslední dva roky nám více než kdy jindy ukázaly, jak závažné je téma ochrany dětí před násilím.

Tím, že jsme na toto téma upozornili, a to i prostřednictvím společné bubenické party, je pro nás ještě
důležitější. Opět máme příležitost spojit se a zvýšit povědomí o této problematice společným

bubnováním, aby nás bylo slyšet i na dálku. V naší praxi se často setkáváme s bagatelizací tématu

jako takového, a to na všech úrovních, a je více vidět a hlavně slyšet dětský hlas, který mnohdy právě
potřebuje být slyšen. Dětství bez násilí by mělo být pro každé dítě samozřejmostí, a ne šťastnou

náhodou." řekla ředitelka NKSpreRPNnD Maria Vargová.

18. listopadu 2022 budeme bubnovat na radnicích, ve třídách, v tělocvičnách, na školních dvorech

nebo na náměstích pomocí bubnů, kotlů a hrnců, kbelíků a paliček nebo jen s pomocí dupajících

nohou. Zapojit se může každý a není důležitá forma bubnování nebo místo, ale konverzace a

diskuse, které je třeba ve společnosti vyvolat.

Informace o místech konání bubnování najdete postupně na mapě "Bubnování 2022".

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gaVUfGQBWznGOu__zlUZsDr3PwDvMxCj&ll=49.33421586990429%2C17.163359749999998&z=6


Ticho děti před násilím neochrání. Prevenci násilí musíme řešit hlasitě, komplexně a koordinovaně.

Mlčení nic neřeší. Proto bubnujeme. O tématu násilí musíme s dětmi otevřeně komunikovat již v

předškolním věku. Je důležité, aby rozuměly emocím, které násilné chování vyvolává, aby věděly, jak

správně reagovat na situace, a aby v případě potřeby dokázaly požádat o pomoc dospělého.

"Děti jsou tím nejcennějším darem a je na nás dospělých, abychom pro ně kdekoli vytvořili co

nejbezpečnější prostředí, které eliminuje možnost páchat na nich násilí," říká Mariana Kováčová,

zakladatelka Centra Slniečko, o.p.s.

Listopad je měsícem několika významných dat v oblasti ochrany práv dětí.

18. listopad je Evropským dnem ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním

zneužíváním, 19. listopad je Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí a 20. listopad je

Světovým dnem dětí vyhlášeným UNICEF, během kterého si svět připomíná přijetí Úmluvy o právech

dítěte. Proto si organizace, které na Slovensku pracují v oblasti ochrany dětí před násilím, zvolily 18.

listopad za den, kdy by měl být hlas dětí lépe slyšet!

Díky vám děláme svět lepším místem pro děti!

Kontakty:

Centrum LOCIKA, z.ú: Magdalena Černá | magdalenac@centrumlocika.cz

Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

Centrum Slniečko, n.o.: Melánia Kurpielová | bubnovacka@centrumslniecko.sk

----------

Centrum LOCIKA, z.ú. sídlí v Praze a pomáhá dětem zažívajícím násilí v rodině od roku 2015. Chrání

zájmy dítěte a poskytuje odbornou pomoc dítěti i jeho rodičům. Cílem je minimalizovat dopady násilí

v rodině na vývoj dítěte a nastavit zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby dítě mohlo vyrůstat v

respektujícím rodinném prostředí.

Více informací na www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka, www.centrumlocika.cz.

V roce 2014 bylo zřízeno Národní koordinační centrum pro řešení násilí na dětech, které je

organizační součástí Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky. Jako koordinátor

Národní strategie ochrany dětí před násilím a Národní koncepce ochrany dětí v digitálním prostoru

koordinuje plnění strategických a koncepčních cílů Slovenské republiky v oblasti ochrany dětí před

násilím a ochrany dětí v digitálním prostoru, vyhodnocuje a aktualizuje vládní dokumenty v oblasti

násilí na dětech. Více na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry pomáhá týraným a sexuálně zneužívaným dětem a obětem domácího

násilí již více než 22 let. Školí sociální pracovníky, policisty a učitele, realizuje autorský preventivní

program pro děti Kozmo a jeho dobrodružství, provozuje několik sociálních zařízení a zasazuje se o

legislativní změny.

Více informací na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk.
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