
Tisková zpráva

Nová Klubovna Naděje je tu pro oběti sexuálního zneužívání a násilí

Tomáš Paprštein, sexuálně zneužívaný chlapec, přetavil svoje trauma a založil
pomáhající spolek

Praha, 21. 11. 2022,

Klubovna Naděje, spolek pro ochranu obětí sexuálního násilí, vznikl dnes u příležitosti dne
prevence proti týrání a zneužívání dětí. Spolek založil Tomáš Paprštein, chlapec, který byl
dlouhodobě sexuálně zneužívaný svým třídním učitelem na základní škole. Cílem spolku
je pomoc obětem sexuálního zneužívání a násilí, detabuizace a otevírání témat
sexuálního zneužívání, agrese a incestu ve společnosti. Aby se to už nikomu nestalo.
Zkušenost se sexuálním zneužitím a násilím má každá 3. dívka (žena) a každý 7. chlapec
(muž) v ČR. Spolek s Tomášem založily Lenka Otradovcová se svou vlastní zkušeností a
Eva Nováková z projektu Mluvte s dětmi o sexu.

Po zveřejnění příběhu Tomáše se mu ozvalo několik stovek lidí s podobnými zkušenostmi
a potřebou větší podpory obětem. Ze zkušeností obětí vyplývá, že v České republice
neexistuje dostatečná podpora obětem, informovanost o tématu a vzdělávání lidí
pracujících s mládeží. Navíc neexistuje možnost, jak pachatele trestných činů registrovat,
abychom ochránili budoucí oběti.

„Je nepřípustné, aby odsouzení, neléčení pachatelé, kteří svou vinu stále popírají se mohli
vrátit zpět k práci s dětmi po výmazu jejich trestního rejstříku, což umožňuje zákon,” říká
oběť Tomáš Paprštein, zakladatel spolku Klubovna Naděje z.s. „Proto náš spolek chce
pracovat i na změně legislativy, prvním krokem je vytvoření registru sexuálních delikventů,
kteří se po trestném činu nebudou moci vrátit zpět k dětem. Spolupracujeme na tom s
poslankyní Evou Decroix a dalšími. Na ministerstvech se již připravuje konkrétní znění, jak
by mohl registr sexuálních delikventů vypadat,” dodává.

Kromě zvyšování povědomí o této problematice se chce Klubovna Naděje z.s. zaměřit na
konkrétní finanční pomoc obětem. Oběti nemají často dostatečnou možnost terapeutické
pomoci, jelikož terapie jsou finančně nákladné a tím nedostupné. I toto chce Klubovna
Naděje z.s. pomoct změnit. Spolek založil veřejnou sbírku na Darujme.cz - Aby se to už
nikomu nestalo, z finančních darů chce přispívat obětem na terapie. Finanční dary budou
využívat také na osvětu, prevenci a vzdělávání veřejnosti. Budou pořádat besedy a
vydávat naučné materiály. Nejbližší místa, kam Tomáš Paprštein přijede na besedu jsou
školy na Kavčích horách, v Bílině nebo Těptíně a to ještě v letošním roce. Kromě škol
spolek spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sexuálním násilím, policií, odborníky,
terapeuty a dalšími. Lidi, kterým není tahle problematika lhostejná si Tomáš zve k
rozhovorům do svého pořadu na YouTube - Klubovna Naděje.

1

https://www.darujme.cz/projekt/1207040
https://www.darujme.cz/projekt/1207040
https://www.youtube.com/channel/UCY4qm6BujH12R757TjYp2Ww


„Můj příběh vyvolal obrovské množství reakcí lidí, kteří mi píšou a já bych jim moc chtěl
pomoci, aby na to, co prožívají nebyli sami,” říká Tomáš. „Proto ale potřebujeme pomoc
veřejnosti, aby svými příspěvky do sbírky Aby se to už nikomu nestalo, pomohli zalepit
díru, kterou oběti sexuálního zneužívání v České republice cítí. Tím, že jsem si sám tímto
traumatem prošel, vím, co vše taková situace obnáší a chci to změnit,” dodal.

Potřebujete pomoc?
Pokud zažíváte jakékoli zneužívání nebo jej pozorujete ve svém okolí, řekněte si o pomoc.
Nebuďte v tom sami. Prvním krokem je někomu se svěřit. Klubovně Naděje můžete
napsat na e-mail: info@klubovnanadeje.cz, Klubovna Naděje z.s. na svých webových
stránkách, poskytuje krizovou nonstop poradnu ve spolupráci s organizací Cesta z krize.

O Klubovně Naděje:
Otevíráme těžká tabu témata ve společnosti. Základním účelem spolku je osvěta,
prevence, poskytování obecně prospěšných činností, podpora a ochrana lidských práv,
zejména v oblasti ochrany a podpory obětí sexuálního násilí, zneužívání a incestu.

Sbírka - Aby se to už nikomu nestalo: www.darujme.cz/projekt/1207040
Naše stanovy odkaz: Stanovy
Náš etický kodex odkaz: Etický kodex Klubovna Naděje z.s.

Kontakty pro více informací:
Tomáš Paprštein
+420 777 660 868
tomas@paprstein.cz
www.paprstein.cz
www.klubovnanadeje.cz
Facebook, Instagram

Pořad Tomáše Papršteina:
https://www.youtube.com/channel/UCY4qm6BujH12R757TjYp2Ww

Podkladové materiály:
Více o mém příběhu a případu najdete na mém osobním webu:
https://www.paprstein.cz/
Rekonstrukci celého případu si můžete poslechnout v podcastu Ve stínu: Nejlepší kamarád:
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/audio-podcast-ve-stinu-nejlepsi-kamarad-457
Komentář po zveřejnění podcastu a prvních ohlasech v 5: 59:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-jiri-kubik-mapuje-kauzu-zneuzivani-zaka-
vinik-zase-uci-obet-chce-pomahat-211931

Prostor X u Čestmíra Strakatého: https://www.youtube.com/watch?v=zIQzuy_-J0o
ČtiDoma:
https://www.ctidoma.cz/osobnosti/velky-rozhovor-s-tomasem-paprsteinem-sexualne-me-zneuzival-
ucitel-skoro-nikdo-mi-neveril
Psychologie.cz - https://psychologie.cz/zneuzity/
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