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Seznamte se se souborem nástrojů, jež  Kongres místních a regionálních orgánů vypracoval pro 
zastavení sexuálního násilí vůči dětem. 
 
Dostupné údaje napovídají, že v Evropě se stane obětí nějaké formy sexuálního násilí, jedné z nejhorších 
forem násilí, každé páté dítě. 
 
Rada Evropy svou kampaní JEDNO z PĚTI usiluje o řešení tohoto problému tím, že o něm bude 
informovat a podporovat koncepce a strategie, jež děti, jejich rodiny/pečovatele, vlády i místní a regionální 
orgány vybaví vědomostmi a nástroji, umožňujícími prevenci a ochranu dětí před sexuálním násilím a 
zneužíváním. Členské státy Rady Evropy, Parlamentní shromáždění a Kongres místních a regionálních 
orgánů spolupracují na tom, aby dosáhly změn v legislativě i v taktice, jež by děti chránily. 
 
Místní a regionální orgány mají zodpovědnost za ochranu a prosazování bezpečnosti a prospěchu dětí a 
mladých, přičemž spolupracují s partnery jako je třetí sektor, veřejné organizace a soukromý sektor. 
Úkolem pro města a regiony Evropy je zvýšit povědomí o tomto problému a rozvíjet a prosazovat akční 
plány a strategie, vycházející z místních společenství, a také investovat do lepších služeb. 
 
Kongres zkoncipoval Pakt měst a regionů pro zastavení sexuálního násilí na dětech, v němž navrhuje 
opatření a strategie, počínaje jednoduchými a nenákladnými iniciativami až po kompletní metodické 
postupy, jež mohou být využity pro prosazování cílů kampaně. Jedním z navrhovaných opatřen í je, aby 
místní a regionální orgány zřídily multidisciplinární centra ochrany dětí, podle vzoru těch, která již v 
několika městech existují. 
 
Kongres připravil tento soubor nástrojů, jenž místním a regionálním orgánům, asociacím, nevládním 
organizacím a dalším aktérům nabízí možnosti taktických i strategických postupů a nástroje k prevenci 
zneužívání, k ochraně obětí, ke stíhání pachatelů a zajištění plné účasti dětí v celém procesu. Tento 
soubor nástrojů není všeobsáhlý, je to spíše začátek, který poskytuje některé užitečné nápady, jež 
napomohou zabezpečit děti před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním. 
 
Podívejte se na tento soubor nástrojů a dozvíte se vice o tom, jaká opatření je možno učinit pro potírání 
sexuálního násilí na dětech – a o získané informace se rozhodně podělte s ostatními! 
 
Vyzývám vás, abyste se zavázali k boji proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí tím, že se 
připojíte k Paktu měst a regionů k zastavení sexuálního násilí na dětech online: 
www.coe.int/congress-pact. 
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