Zpráva z 3. mezinárodního setkání partnerů projektu Build Future - Stop Bullying
Ve dnech 5. 2. - 6. 2. 2018 se zástupci Centra sociálních služeb, oddělení Pražského centra primární
prevence - Mgr. et MgA. Markéta Čermáková a Mgr. Jana Gricová - aktivně zúčastnili třetího
mezinárodního setkání projektu Build Future – Stop Bullying (BFSB).
Projekt BFSB je zaměřen na mezinárodní spolupráci a sdílení poznatků o prevenci a řešení šikany,
nedílnou součástí jsou programy pro základní školy, které probíhají ve všech partnerských zemích, v
ČR ve školním roce 2016/2017 na čtyřech základních školách v Praze. Jedná se o programy primární
prevence pro žáky ve věku 12 – 14 let, semináře pro učitele a workshopy pro rodiče.
Setkání se uskutečnilo v Barceloně (Španělsko-Katalánsko) u hostitelské organizace Universitat
Autonóma de Barcelona. Zúčastnili se partneři projektu z Itálie (Per Formare, SCOSSE), zástupci
koordinátora projektu Municipio Roma, dále řecká organizace KEDDY of Evia.
Jednání bylo věnováno společnému vytvoření metodického doporučení k prevenci šikany (tzv.
„Electronic guidelines“), které komparuje zkušenosti z jednotlivých zemí a doporučuje efektivní
postupy pro minimalizaci šikany na školách.
Dokument bude sloužit pro další realizátory projektů v prevenci šikany, komunální politiky a
koordinátory, neziskové organizace, školy, metodiky prevence a učitele, kteří ho budou moci využít
jak při výběru preventivní strategie, tak se mohou inspirovat konkrétními technikami práce se svou
třídou.
Jednání se týkalo především vydiskutování struktury „guidelines“, naplánování aktivit a vypracování
příslušných kapitol partnery projektu. „Guidelines“ budou obsahovat výzkumná zjištění o efektivní
prevenci na základě rešerše odborné literatury, analýzu situace v partnerských zemích v oblasti
politiky prevence, a zkušenosti ze škol z programů se žáky, ze seminářů s učiteli a workshopy s rodiči.
V této souvislosti na meetingu proběhla SWOT analýza - partnerské organizace diskutovaly silné a
slabé stránky projektu a práce s cílovou skupinou, ohrožení i příležitosti k dalšímu rozvoji. Ve všech
zemích byly identifikovány jako úspěšné programy se žáky, kteří zaměření na problematiku šikany a
podporu neagresivní respektující komunikace ve třídě velmi oceňují. V ČR byly také dobře přijaty
semináře pro učitele díky své praktičnosti (rozhovor se žákem, tvroba strategie proti šikaně). Rozdílná
zkušenost je ve Španělsku, kdy se jedná pro učitele často o první zkušenost, kdy se ve škole věnují
tématu práce se třídou a ne pouze výuce svého předmětu. Jako slabá stránka se ve všech zemích
ukázal relativně malý zájem rodičů. V Itálii a Španělsku byla také zaznamenána obava škol z prevence
šikany (pokud by škola takový program implementovala, mohla by mít pověst školy, na které se
šikana vyskytuje), primární prevence na školách zde není standardní. V ČR byly naopak programy
primární prevence šikany školami kvitovány – pro školu je primární prevence žádoucí a přímo
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doporučená MŠMT. Ze zkušeností s projektem, především v Itálii a Řecku, také vyplynula potřeba
širšího zaměření školské prevence, zahrnující problematiku stereotypů, genderových i rasových.
Další část jednání byla věnována přípravě závěrečné zprávy pro Evropskou komisi a naplánování
termínů odevzdání podkladů. Diskutována byla také závěrečná konference, která se uskuteční v Římě
29. a 30. května 2018. Na konferenci budou jednotlivými zeměmi představeny výsledky projektu a
bude možná účast zástupců odborné veřejnosti, politiků a koordinátorů na úrovní místních
samospráv.
Více o projektu „Build Future – Stop Bullying“ naleznete na webových stránkách
www.buildfuture-stopbullying.eu.
Jednání na Universitat Autonóma de Barcelona:
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