
MěSTa a REgIOny: 
PakT ProTI  

sExuáLnímu  
násILí na DĚTEch

odhaduje se, že v Evropě se každé páté dítě stane obětí 
nějaké formy sexuálního násilí. vzhledem k rozsahu 

problému, rada Evropy zahájila kampaň JEDno z PĚTI, 
jež má za cíl zvýšit povědomí všech – dětí, rodičů a 

všech, kdo přicházejí do styku s dětmi – a podpořit plnění 
úmluvy rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním 

vykořisťováním a sexuálním zneužíváním – Lanzarotské 
úmuvy – ve 47 členských státech rady Evropy i mimo ně.   

Kongres místních a regionálních samospráv připravil, jakožto 
součást svého příspěvku kampani Rady Evropy JEDnO z PěTI, 

Pakt měst a regionů proti sexuálnímu násilí na dětech 
a vyzývá místní a regionální samosprávy, volené zástupce, 

národní asociace místních a regionálních samospráv a další 
organizace, aby se k němu hromadně připojily.
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ÚčasT  
v kampani JEDno  

z pĚti 

vyzýváme města a regiony, místní a regionální 
volené zástupce, ale taktéž asociace místních 
a regionálních samospráv a další organizace, k 
účasti na kampani JEDno z PĚTI a vybízíme je, 
aby předvedli používané strategie a iniciativy.

Místní a regionální úřady nesou  spolu s vládami, klíčovou zodpovědnost za ochranu a podporu lidských práv svých 
občanů, což zahrnuje ochranu a podporu bezpečí a prosperity dětí a mladých, žijících na jejich územích. Služby, 
jichž je zapotřebí k pomoci obětem sexuálního násilí a zneužívání, jsou poskytovány převážně na místní úrovni. 
Právě na této úrovni mohou být rovněž nejúčinnější opatření směřující k ochraně a osvětě. Místní a regionální 
instituce jsou tudíž v první linii boje proti sexuálnímu násilí na dětech a musí rozvíjet a uskutečňovat akční plány 
a strategie, aby takovéto případy řešily a do budoucna jim zamezily.

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy vypracoval tento Pakt měst a regionů proti násilí na 
dětech jakožto vodítko pro úřady při potírání sexuálního vykořisťování a zneužívání. Poskytuje soupis praktických 
iniciativ a postupů, jež je možno uplatnit na místní a regionální úrovni pro rozvoj služeb vstřícných k dětem, pro 
ochranu dětí a pro prevenci sexuálního násilí v rámci obce.

Tyto návrhy vycházejí ze čtyř “P” (v angličtině the four “Ps”): prevence zneužívání, ochrana (protection) obětí, 
stíhání (prosecution) pachatelů a účast (participation) dětí během celého postupu.

několik příkladů:

PODPORA
kampaně JEDnO z PěTI na místní a regionální úrovni

USNADNĚNÍ
přístupu k podpůrným službám

BUDOVÁNÍ
multidisciplinárních center

OSVĚTA
pro děti ve školách a jiných zařízeních

ŠKOLENÍ
zainteresovaných osob, které pracují s dětmi

ORGANIZOVÁNÍ
debat a informačních schůzek

SPOLUPRÁCE
snevládními organizacemi, médii a soukromým sektorem

ROZŠIŘOVÁNÍ
informačních materiálů 



PřIhLášEní 
k paktu přEs 

intErnEt

Byla vytvořena online platforma pro 
usnadnění výměny informací a zajištění 
celoevropské podpory snahám místních a 
regionálních úřadů postavit se sexuálnímu 
násilí na dětech.

Individualizovaný účet umožňuje místním a regionálním úřadům, voleným zástupcům a asociacím zveřejnit online 
své iniciativy a podělit se o jejich obsah. Mají takto k dispozici uživatelsky přátelskou webovou stránku, kde mohou 
informovat o své činnosti a tímto ji podpořit na celoevropské úrovni. 

Zvolte profil – Místní/Regionální úřady nEBO 
asociace/Organizace – a vyplňte online 
registrační formulář, který automaticky 
vytvoří účet s loginem, složeným z vaší 
e-mailové adresy a hesla.

Prostřednictvím tohoto účtu předkládejte 
prosím informace o vašich iniciativách a 
aktivitách na specializovaných webových 
stránkách.



Prosazování  
Lanzarotské 

úmLuvy

všichni, kdo se podílejí na kampani JEDno 
z PĚTI, by měli aktivně prosazovat Úmluvu 
rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a sexuálnímu zneužívání – 
známou též jako Lanzarotská úmluva – u 
svých státních úřadů, a snažit se tak získat 
pro tento právní instrument co nejvíce 
podpisů a ratifikací. 

Cílem Lanzarotské úmluvy je dosáhnout v Evropě koherence a zajistit stejnou ochranu pro všechny děti stanovením 
jasných norem a definic, uplatnitelných ve všech evropských zemích, obzvláště prostřednictvím harmonizace trestního 
zákona a dalších relevantních opatření.

Lanzarotská úmluva byla otevřena k podpisu 25. října 2007 na španělském ostrově Lanzarote, a vstoupila v platnost 
1. července 2010. Její ustanovení směřují k prevenci sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání dětí, k ochraně 
dětských obětí sexuálních přečinů a ke stíhání pachatelů.

S důrazem kladeným na přednostní hájení nejlepších zájmů dětí se Úmluva zaměřuje na následující hlavní aspekty: 

• Opatření pro prevenci a ochranu;
• Pomoc dětským obětem a jejich rodinám;
• Intervenční programy či opatření vůči pachatelům těchto přečinů;
• Trestné činy, včetně několika zcela nových typů přečinů, jako je grooming;
• Postupy při vyšetřování a stíhání, jež budou k dětem přívětivé;
• Pořizování a uchovávání záznamů o usvědčených pachatelích sexuálních přečinů;
• Mezinárodní spolupráce;
• Monitorovací mechanismus.

Více o Lanzarotské úmluvě najdete na: www.coe.int/lanzarote 

Rada Evropy, politická organizace založená v r. 1949, se ve své činnosti zaměřuje na podporu demokracie a lidských práv po celém 
kontinentě. Usiluje rovněž o společnou odezvu na sociální, kulturní a právní problémy existující ve všech 47 členských zemích. 
Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy zastupuje orgány místní a regionální správy a prosazuje demokracii zdola. 
Skládá se ze dvou komor, Komory místních orgánů a Komory regionů a sdružuje 318 řádných a 318 náhradních členů, zastupujících 
více než 200 000 evropských územních společenství.
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