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TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?
Ludmila SKÁLOVÁ, Lumír KOMÁREK

Prevence sociálně patologického chování na internetu – interaktivní webové stránky
v prevenci násilí určené dětem staršího školního věku
www.szu.cz/czzp/nasili
Stránky umožňují individuální poznání rizika sociálně patologického chování
a prevence násilí jako jedné z jeho forem. Projekt přináší obraz rizikového chování
sledované dětské populace ve věku 11-15 let, negativní zkušenosti s různými formami
sociálně patologického chování včetně traumatizujících zkušeností a nedostatek vzdělání v problematice prevence násilí.
Dětem jsou podány informace o prevenci některých forem sociálně patologického chování, které mohou získat formou interaktivních testů.
Obsah projektu:
• základní informace o sociálně patologickém chování
• dotazník osobní zkušenosti v situacích, které vedou k násilí
• dotazník postojů k různým formám sociálně patologického chování
• vědomostní test
• doporučení k behaviorální změně podle zjištěného rizika
• internetové linky pomoci
• telefonní linky pomoci
• databázi přístupů a odpovědí
Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ ČR „Národní program
zdraví – Projekty podpory zdraví“ v roce 2006
Výsledky ověřovací fáze projektu
n=249, věk 11-15 let (113 chlapců, 136 dívek)
Posouzení projektu – respondence 91,6%
názor
%
projekt se líbí, zaujal
87,7
projekt se nelíbí, nezaujal
6,6
bez odpovědi
5,7

Hodnocení projektu z hlediska nových informací
– respondence 91,6 %
hodnocení
%
získal/a nové informace
86,4
nezískal/a nové informace
5,7
bez odpovědi
7,9
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ZKUŠENOSTI – respondence 92,4 %
osobní zkušenost
se šikanou
s potrestáním od rodičů
řeší konflikty tělesným útokem
zážitek s ublížením s psychosomatickými důsledky
někdo mu/jí ublížil
vědomě ublížil jinému

Traumatizující událost v uplynulém roce
– respondence 92,4%
událost
šikanování
krádež, loupežné přepadení
tělesné týrání, sexuální zneužití
nedůstojné ponížení
vyhrožování vyhazovem z domova
smrt kamaráda nebo bližšího známého
pobyt v nemocnici, vážná nemoc, úraz
ztráta kamarádů

%
42,2
35,7
69,1
52,6
63
73

POSTOJE v situaci, kdy je ohrožován nebo
svědkem agrese, násilí – respondence 83,1%
situace
%
neví, jak by se zachoval při ohrožování
55,1
kýmkoli
jako svědek násilí, agrese je bez zájmu
34,3
nebo na straně agresora

%
16,1
10
2,2
26,1
11,7
21,3
43
46,5

Názory na negativní jevy – respondence 83,1%
postoj
%
tolerance sociálně patologického chování 92,3
sympatie záškoláctví
4,3
tolerance týrání zvířat
1,4

VĚDOMOSTI – neznalost – respondence 79,5 %
neznalost termínu
%
sociálně patologické chování
78,8
definice zdraví
47,5

VĚDOMOSTI - o formách sociálně
patologického chování – respondence 79,5 %
za patol.chování nepovažuje
%
kouření
33,3
užívání drog
25,8
konzumace alkoholu
40,4
šikana
26,3
hry na výherních automatech
60,1
záškoláctví
30,8
chatování, brouzdání na internetu déle
92,9
jak 2 hod.denně
sledování akčních programů na TV
87,9
týrání zvířat
38,4
xenofobie, rasismus
50,5
násilí
25,8
vandalismus, sprejerství
40,9
podvody, krádeže
37,9
sex za peníze nebo jinou odměnu
45,5
běžné užívání vulgarismů a sprostých slov 62,1

VĚDOMOSTI – neznalost práv dětí n=198
– respondence 79,5 %
právo na :
%
zdraví
64,6
ochranu před všemi formami násilí
61,1
říci NE v jakékoliv situaci a kterémukoliv
44,4
člověku
participaci
93,4
volný čas
35,4

Znalosti o následcích násilí
– respondence 79,5 %
následky násilí
tělesné poranění
poruchy duševního zdraví
poruchy mezilidských vztahů
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%
80,8
84,3
60,1

Názor, co lze nazvat násilím
– respondence 79,5 %
forma násilí
tělesné rvačky
slovní urážky
sexuální obtěžování
sexuální zneužívání
nabídka sexu za peníze
zanedbávání dětských potřeb
zanedbávání péče
týrání zvířat
šikana
tělesné tresty
ponižování
zesměšňování
citové vydírání
psychický teror

%
86,9
36,4
78,8
89,4
41,4
24,2
29,8
87,9
92,9
78,3
40,9
33,8
55,1
65,7

Znalosti o podpoře sociální zdatnosti
– respondence 79,5%
podpora soc.zdatnosti
správná výživa
dostatek pohybu
zájmové aktivity
umění relaxace
dostatek zdravého spánku
rozvíjení kamarádského vztahu
budování si dobrého mínění sám o sobě
neobviňování se a umění si odpustit prohřešek
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%
57,6
59,1
60,6
50,5
63,1
58,1
49,5
42,4

