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Média dětem, média s dětmi V.
Pátý ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se tematicky zaměří na rizika vzniku závislostí u dětí a dospívajících.
Pozornost bude věnována jak nebezpečím návykových látek, tak moderních komunikačních technologií,
sociálních sítí či hazardních her.
Přední česká adiktoložka a zástupce kontaktního centra v úvodu konference vysvětlí, jak v současnosti
medicínská praxe závislost definuje, diagnostikuje a jak ji léčí. Hovořit se bude rovněž o typech závislostí, které se nejčastěji týkají dětí a mladistvých a o práci se závislými osobami.
Příspěvek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se zaměří na mediální prezentaci návykových
látek a aktivit podporujících vznik závislostí.
Zástupce RRTV bude prezentovat výsledky monitoringu vysílání, který zmapoval četnost výskytu rizikových prvků – konzumace alkoholu, užívání drog, kouření a účasti na hazardu – v televizním vysílání,
vyhodnotil jejich kontext v audiovizuálním obsahu a potenciální vliv na dětského diváka.
Další příspěvek RRTV se bude věnovat televizní reklamě propagující alkohol, hazardní hry či jiné služby
a komodity, které vznik závislostí mohou podporovat.
A řeč bude samozřejmě i o prevenci. Bude představena národní strategie prevence a boje se závislostmi, výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2019 (ESPAD 2019) a služby
v oblasti prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví.
Konferencí Vás provede člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Marek Poledníček.
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PROGRAM KONFERENCE:
9.00

Uvítání účastníků konference členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Markem Poledníčkem

9.10

Michaela Štáfková, vedoucí adiktologické ambulance pro děti a psychologické poradny pro dorost v Kladně, předsedkyně
sekce dětské adiktologie SNN ČLS JEP, nechá nahlédnout do světa dětí, jež uvízly v pasti závislosti nejen na návykových
látkách, ale i v oblíbeném kyberprostoru

9.50

Jan Kozák, terapeut kontaktního centra SANANIM z. ú., uvede východiska, hodnoty a praxi v současné péči o uživatele
návykových látek. V příspěvku bude hovořit o tom, jak chápeme závislost, o co je usilováno a jakým způsobem se pracuje
s drogově závislými

10.20

Vilma Hušková, zástupkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, představí výsledky monitoringu vysílání, který
zmapoval četnost výskytu rizikových prvků v televizním vysílání

10.40

Jiří Hadaš, zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se ve svém příspěvku bude věnovat televizní reklamě
propagující alkohol, hazardní hry či jiné služby a komodity, které vznik závislostí mohou podporovat

11.10

Přestávka

11.25

Jan Veselý, vedoucí Centra prevence v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., představí služby v oblastech prevence a léčby
návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví

11.55

Pavla Chomynová, koordinátorka studie ESPAD v ČR a pracovnice Národního monitorovacího střediska pro drogy
a závislosti, představí výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019)

12.25

Jarmila Vedralová, Národní protidrogová koordinátorka a ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR,
představí národní strategii v oblasti závislostí a aktivity v oblasti prevence

12.55

Závěrečné slovo, konec konference

