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Žádost o pomoc při realizaci PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
obracím se na Vás symbolicky 11.02.2020, tedy v den, na který tento rok připadá DEN
BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. I když jsem neměl dříve iluze o bezpečnosti internetu,
tak připravovaný dokument režiséra Víta Klusáka „V síti“ je víc než šokující.
Kdo o tomto dokumentu neslyšel, tak tento dokumentární film dokumentuje tři dospělé
ženy (které předstírají, že jsou dvanáctileté dívky). Tyto „dívky“ si založí profily na
sociálních sítích, kde je kontaktují tzv. sexuální predátoři. Sexuální predátoři mají většinou
za cíl z obětí vylákat obnaženou fotografii. Pro účely tohoto dokumentu byly vybudovány tři
dětské pokoje (ve studiu), ve kterých se odehrávala komunikace s predátory. Jen jeden z
dvou a půl tisíce lidí si s dívkou chtěl jen psát, téměř všichni ostatní se zaměřovali na
sexuální fotografie a videa. Dvě ze tří hereček musely následně podstoupit psychoterapii.
Co je na tom nejtragičtější je rychlost těchto sexuálních predátorů – těch cca 2500
sexuálních predátorů kontaktovalo tři dívky ve lhůtě 10-ti dnů. A teď si představte, jaký
dopad má tato bohužel obvyklá praxe na skutečně náctileté dívky a chlapce, kteří jsou
cílem těchto sexuálních predátorů.
Nepochybně široká shoda bude panovat na tom, že je třeba s těmito nežádoucími jevy
doby virtuální něco dělat, ale okamžitě vyvstane otázka, co? Této problematiky se ujal
žďárský místostarosta Ing. Josef Klement, poskládal tým odborníků pod vedením právníka
Mgr. et Bc. Luboše Klimenta a přichází se zcela unikátním projektem ŽĎÁRSKÁ SÍŤ. Cíl
tohoto projektu je společnými silami řešit nejen sexuální predátory na síti, ale do budoucna
i kyberšikanu a další nežádoucí jevy. Představení projektu spolu s harmonogramem
postupuji v příloze a osobně zvu zástupce Vašich organizací na akce připravené naším
městem v rámci tohoto projektu.
Pro úspěch projektu je důležitá široká prevence, v tomto směru bych Vás chtěl požádat
o pomoc při realizaci projektu. Je zapotřebí problematiku představit co nejširší veřejnosti, a
proto bych Vás chtěl požádat o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé prevenční
kampaně prostřednictvím Vámi vydávaných zpravodajů a dalších komunikačních sítí např.
emailů, které využíváte ke komunikaci s občany.

Dokument zasílaný v příloze ŽĎÁRSKÁ SÍŤ – PŘEDSTAVENÍ, HARMONOGRAM je
koncipován ve formátu pdf pro rozeslání prostřednictvím emailů.

Doufám, že se nám společnými silami podaří vytvořit účinný systém ochrany dětí nejen
před sexuálními predátory.
Za Vaši pomoc při realizaci tohoto projektu předem děkuji.
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