Zpráva z 2. mezinárodního setkání partnerů projektu Build Future - Stop Bullying
Ve dnech 28.11. - 30.11. 2016 se zástupci Centra sociálních služeb, oddělení Pražského centra
primární prevence - Mgr. Jan Žufníček a Mgr. et MgA. Markéta Čermáková - aktivně zúčastnili
druhého mezinárodního setkání projektu Build Future – Stop Bullying. Setkání hostila řecká
organizace K.E.D.D.Y. of Evia a konalo se v řeckém Chalkis. Zúčastnili se zástupci partnerských zemí ze
Španělska (Universitat Autonoma de Barcelona) a Itálie (Per Formare, SCOSSE), včetně koordinátora
projektu z Municipio Roma. Jednání se neúčastnila pouze bulharská Regional Cluster North-East
z důvodu závažných potíží v organizaci, jedním z bodů na programu jednání byly tedy návrhy
možných řešení pro případ, že budou potíže bulharské organizace přetrvávat a nebude moci v
projektu dále pokračovat.

Po celé dva dny se jednalo v přátelské atmosféře a byly detailně prodiskutovány konkrétní úkoly
v projektu v rámci jednotlivých klíčových aktivit. Zástupce Municipio Roma představil v Itálii novou
průkopnickou legislativu v oblasti šikany, platnou pro město Řím s plánem na rozšíření po celé Itálii.
Vyhláška řeší jak principy efektivní prevence šikany, tak způsoby podpory a financování programů na
školách. Dále byly projednány průběžné zprávy a dosavadní výstupy z projektu.
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Partnerské organizace prezentovaly výsledky průzkumu o prevenci šikany mezi řediteli škol, lektory
primární prevence a koordinátory prevence na úřadech. Jedním z hlavních bodů jednání byla diskuze
a prezentace příkladů dobré praxe v prevenci šikany. Tým Centra sociálních služeb Praha, oddělení
Pražské centrum primární prevence představil v ČR zavedený koncept fungujícího školního
poradenského pracoviště, který je pro prevenci a řešení šikany praxí ověřen jako efektivní. Existují
značné rozdíly mezi politikami a kvalitou systému prevence v jednotlivých zemích, stejně tak jako
mezi úrovní programů na školách. Byla ujasněna společná metodologická východiska a detailně
projednány probíhající programy pro žáky (v ČR probíhají na 3 ZŠ). Organizace SCOSSE se v Itálii
setkala s nedůvěrou a obavami ze strany rodičů kvůli svému zaměření na genderovou rovnoprávnost.
Rodiče mají strach, že bude program obsahovat neortodoxní informace o sexualitě, za které považují
i např. informace o homosexualitě. V některých základních školách v Římě se tak programu účastnil
menší počet žáků. Italské organizace budou se školami dále vyjednávat s cílem podpořit projekt a
snížit obavy vedení školy i rodičů. S podobnými předsudky ze strany škol nebo rodičů dětí se žádná
jiná partnerská země nesetkala. Dále byl na meetingu domluven harmonogram dalších klíčových
aktivit v projektu a naplánovány konferenční hovory pro detailnější upřesnění.
Po celodenním jednání připravil řecký pořadatel K.E.D.D.Y. of Evia večerní doprovodný koncertní
program.
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Další setkání projektového týmu je naplánováno v Barceloně na jaře 2017.
Více o projektu „Build Future – Stop Bullying“ naleznete na webových stránkách www.buildfuturestopbullying.eu.
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