Definice potvrzujícího souhlasu
Potvrzující souhlas znamená vědomé, dobrovolné a vzájemné rozhodnutí mezi všemi účastníky k
zapojení se do sexuální aktivity. Souhlas může být dán slovy nebo činy, pokud tato slova nebo činy jasně
vyjadřují ochotu účastnit se sexuální aktivity. Mlčení nebo neodporování samo o sobě neprokazuje
souhlas. Definice souhlasu se nemění v závislosti na pohlaví účastníka, sexuální orientaci, pohlavní
identitě nebo vyjádření jeho pohlaví.
Předchozí souhlas k sexuálnímu aktu nebo dobrovolný pohlavní styku mezi nebo s kteroukoli stranou
nemusí nutně představovat souhlas s dalším sexuálním aktem.
Souhlas je nutný bez ohledu na to, zda osoba, která iniciovala akt, je pod vlivem drog a / nebo alkoholu.
Souhlas může být zpočátku dán, ale kdykoliv odvolán.
Souhlas nemůže být dán, je-li osoba nezpůsobilá, což nastane, když jí chybí schopnost vědomě se
rozhodnout pro účast na sexuální aktivitě. Zbavení právní způsobilosti může být způsobeno nedostatkem
vědomí, nebo ve spánku, při nedobrovolném omezení, nebo pokud jednotlivec jinak nemůže dát
souhlas. Podle stupně intoxikace může být osoba pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek
nezpůsobilá a proto není schopna dát souhlas.
Souhlas nemůže být dán, pokud se jedná o důsledek jakéhokoli nátlaku, zastrašování, síly nebo hrozby
ublížení.
Pokud je souhlas odvolán nebo již nemůže být dán, je nutné se sexuální aktivitou přestat.

Amnestie od obvinění ohledně chování při užívání drog a alkoholu
Zdraví a bezpečnost každého studenta na Rockland Community College je nanejvýš důležité. RCC uznává,
že studenti, kteří požili a / nebo užívali drogy (dobrovolně i nedobrovolně) v době spáchání násilného
činu, včetně mimo jiné domácího násilí, násilí ve vztahu dvou lidí, pronásledování, nebo sexuálního
napadení, mohou váhat ohlásit takové případy kvůli strachu z možných následků svého vlastního
jednání. RCC studentům výrazně doporučuje zástupcům institucí domácí násilí, násilí ve vztahu dvou lidí,
pronásledování, nebo sexuální napadení. Svědek, který jedná v dobré víře nebo v dobré víře nahlásí
incident domácího násilí, násilí ve vztahu dvou lidí, pronásledování, nebo sexuálního útoku úředníkovi
RCC nebo orgánům činným v trestním řízení nebude podléhat kodexu chování RCC's ohledně porušení
zásad požívání alkoholu a / nebo užívání drog v době spáchání domácího násilí, násilí ve vztahu dvou lidí,
pronásledování, nebo sexuálního napadení.

Listina práv studenta
Všichni studenti mají právo:
Podat oznámení místním orgánům činným v trestním řízení a / nebo státní policii;
Aby bylo jejich nahlášení domácího násilí, násilí ve vztahu dvou lidí, pronásledování a sexuální napadení
zpracováno důkladněí;

Rozhodnout se, zda nahlásit či nenahlásit trestný čin nebo porušení a účastnit se disciplinárního nebo
trestního řízení bez nátlaku ze strany institucí;
Na účast v procesu, který je spravedlivý, nestranný a poskytuje upozornění předem a smysluplnou
možnost být vyslyšen;
Na zacházení s důstojností a zdvořilou, korektní zdravotní péči a poradenství s respektem, jsou-li k
dispozici;
Nebýt obětí domněnek, že jednotlivec, který oznámení podal, byl vinen, když k těmto trestným činům a
porušování došlo, nebo že měli jednat jiným způsobem, aby se těmto trestným činům nebo porušení
zabránilo;
Popsat incident co nejménenšímu počtu zástupců institucí a nebýt nuceni zbytečně opakovat popis
události.
Být chráněn před odvetou ze strany instituce, jiných studentů, obžalovaných a / nebo odpůrců a / nebo
jejich přátel, rodiny a známých v jurisdikci orgánu;
Na přístup k alespoň jednomu stupni odvolání;
Být doprovázeni poradcem jejich volby, který může pomoci a poradit oznamujícímu jednotlivci,
obviněnému nebo odpůrci v celém soudním procesu nebo procesu chování, včetně při všech setkáních a
jednáních týkajících se tohoto procesu;
Uplatňovat občanská práva a náboženské přesvědčení bez zásahu vyšetřovacího orgánu, orgánů činných
v trestním řízení nebo soudu či disciplinární komise během všech setkání a slyšení v tomto procesu.

Práva platí bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnostní původ, náboženství, vyznání, věku zdravotní
postižení, pohlaví, sexuální identitu nebo projev, sexuální orientaci, rodinný stav, těhotenství, genetické
charakteristiky, vojenský stav, stav oběti domácího násilí, nebo odsouzení za trestný čin a bez ohledu na
to, zda došlo k trestnému činu nebo porušení v areálu vysoké školy, mimo areál vysoké školy, nebo při
studiu v zahraničí.

Máte právo podat oznámení univerzitní policii nebo bezpečnostní službě areálu, místnímu orgánu
činnému v trestním řízení a / nebo státní policii nebo se rozhodnout oznámení nepodat; ohlásit incident
vaší instituci; být chráněn institucí před odplatou za nahlášení incidentu; a získat pomoc a prostředky od
své instituce.

