28. 6. 2021
TZ: POWER YOU(TH) CAN MAKE A DIFFERENCE: International forum on prevention
of gender-based violence
Gender. Násilí. Kyber bezpečí. Kdo se věnuje těmto závažným tématům? Co můžeme udělat
my sami, aby byla situace lepší
Organizace Konsent (CZ), Caritas (AU) a Fundatia Profesional (RO) zvou na mezinárodní konferenci
YOU(th) can make a diference! Akce se koná v pátek, 11. 6., k zakončení dvouletého projektu Power,
který se věnuje prevenci kybernásilí. Konference je určena mladým lidem, kteří se zajímají o téma
kybernásilí a chtěli by se do budoucna angažovat v neziskové sféře. Na akci vystoupí mezinárodní i české
osobnosti – např. Chou Yuhsuan, Catríona Graham, Bruna Diniz Franquera, Romeral Ortíz Quintilla nebo
Pavel Houdek. Představí se projekty českých, rakouských a rumunských peer leaderů, mladých lidi, kteří
se v tématu nejprve rok vzdělávali a potom vedli vlastní tematické osvětové projekty. Celá konference je
proložena příspěvky významných osobností, které se angažují na poli feminismu, prevence kybernáslí
nebo aktivismu.
Cílem konference je aktivizovat mladé lidi, kteří se chtějí věnovat prevenci genderově podmíněného
násilí a založit své vlastní iniciativy. Věnovat se tedy budeme tomu, jak založit vlastní neziskovou
organizaci a jak jí zajistit financování. Celá konference proběhne v anglickém jazyce. Tlumočení do
českého a rumunského jazyka bude zajištěno. Vstup na konferenci je zdarma
HOSTÉ
CATRÍONA GRAHAM Referentka v oblasti politiky a kampaně Evropské ženské lobby, největší
koalice zasazující se o ženská práva v Evropě. Bude prezentovat projekt s názvem
Feministická sexuální výchova a #HerNetherRights.
ANASTASIIA SYROTA Studentka Masarykovi univerzity, jejíž projekt o prevenci sexuálního
nasili na univerzitní půdě se umístil na druhém miste v letoštním Izraelském hackatonu o
sexuálním násilí v akademickém prostředí. Zároveň také vytvářela ilustrace pro sexuální
výchovu na školách.

CHOU YUHSUAN Taiwanská aktivistka z nadace Awakening - neziskové organizace, jejímž cílem
je propagovat geodetovou rovnost. Byla součásti pracovních týmu, které připravovali zákony
jako je Zákon o gendernvé rovnosti v zaměstnáni nebo Procesní zákoník.
NELA PIETROVÁ Jedna ze šesti studentek a studentů, kteří stojí za iniciativou Proč jsme to
nenahlásili. Na sociálních sítích zvyšují povědomí o sexuálním násilí a sdílí autentické
výpovědi obětí.
Program
9:30 - 10:30 Úvodní blok
• představení tématu a uvedení do kontextu
• představení programu konference
10:45 - 12:45 Interaktivní část - společenské problémy související s tématem a jejich řešení
• tři breakout roomy na následující témata o novinařina a politika, o sociálních mediích a hate speech, o vzdělávání
a osvětové činnosti
12:45 - 14:00 Obědová pauza
14:00 - 14:30 Úvod do odpoledního programu
14:30 - 16:30 Interaktivní část - projektové nástroje
• jak založit neziskovou organizaci
• jak získat financování
16:45 - 17:30 Medailonky významných osobností, závěr a zakončení konference
kontakt pro media:

Johanna Nejedlova 722018115, johanna@konsent.cz
Projekt POWER! je společně s konferencí financován z Evropské komise programu REC

