
Co se nám v roce 2017 podařilo? 

Přečtěte si shrnutí našich aktivit, které jsme uskutečnili v roce 2017. 

 V roce 2017 jsme proškolili celkem 530 osob v oblasti práce s tématem sexuality a 
vztahů. 

 Poskytli jsme poradenství 74 osobám. 

 Vytvořili jsme edukačně-terapeutický program pro pečují osoby, které pečují o dítě 
s postižením, na který jsme získali podporu z Nadačního fondu AVAST a kurzy nyní 
nabízíme ZDARMA. Téma se tak dostává mezi další skupinu osob, která by měla být 
v tématu vzdělána. 

 Navázali jsme spolupráci s organizací PARAPLE a podílíme se na tvorbě knihy věnující 
se tématu sexuality a vztahů u osob s fyzickým postižením. Kniha je ve fázi vzniku. 

 Natočili jsme spot k tématu sexuality lidí s hendikepem. 

https://video.aktualne.cz/dvtv 

 Podíleli jsme se na dokumentu Za svoji sexualitu (pořad Pološero, 
ČT).  http://www.ceskatelevize.cz/ 

 Uspořádali jsme kulatý stůl k sexuální asistenci, kde jsme reflektovali službu sexuální 
asistence, která zde funguje již 2 roky. 

 Uspořádali jsme veřejné promítání a diskuzi s protagonistkou filmu Scarled Road 
Rachel Wotton, která propaguje téma sexuality a sexuální asistence. Přijela za námi 
z Austrálie.  

 Vydali jsme 20 článků k tématu sexuality a vztahů, které jsou zveřejněny na webu či 
byly zveřejněny v médiích. 

 Sexuální asistentky poskytli 220 asistencí. 

 Byli jsme vybráni mezi 10 nejlepší inovativních projektů v rámci programu IMPACT 
FIRST. 

 Napsali jsme dopis ombudsmance A. Šabatové, která nyní realizuje sérii 
systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zajímá se též o 
otázky partnerských vztahů, intimity a sexuality. 

 Kurz Sexuální asistence její možnosti a limity, který je určen pomáhajícím profesím, 
byl akreditován MPSV. Jedná se o první kurz tohoto druhu v ČR. 

 Připravili jsme kurz Sexualita lidí se zdravotním postižením, který probíhá ve 
spolupráci s fyzioterapeutkou Faltýnkovou. Jedná se o první kurz v ČR, který otevírá 
téma sexuality a lidí po poranění míchy. 

 Pracovali jsme na rozvoji organizace a propagaci tématu sexuality a vztahů. 
 

Medializace tématu. Více na: 

http://www.freya.live/cs/znate-nas-medii 

 

1.12.2017, Zpravodaj Gender Studies, Lucie 
Šídová:  Vrátit lidem radost a chuť do 
života, http://zpravodaj.genderstudies.cz/ 

23.11.2017, ČT, Pološero, Za vlastní 
sexualitu: http://www.ceskatelevize.cz/ 

https://video.aktualne.cz/dvtv/lide-shendikepem-jsou-casto-trestani-za-projevy-sexuality-ce/r~ee80a17a899811e7a0c50025900fea04/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/217562222000013-polosero-za-vlastni-sexualitu
http://www.freya.live/cs/znate-nas-medii
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/vratit-lidem-radost-a-chut-do-zivota
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/vratit-lidem-radost-a-chut-do-zivota
http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/vratit-lidem-radost-a-chut-do-zivota
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/217562222000013-polosero-za-vlastni-sexualitu


19. 9. 2017, Barandov, Naše zprávy: Lucie Šídová se vyjadřuje k nové seznamce určené pro 
lidi s hendikepem (reportáž začíná ve 3:15), https://www.barrandov.tv/ 
25. 8. 2017, DVTV APEL: Lucie Šídová: Lidé s handicapem jsou trestáni za projevy sexuality. 
Čelí předsudkům, https://video.aktualne.cz/dvtv/ 
20. 8. 2017, Magazín Paraple: Sex na vozíku není tabu (PDF, 100 kB) 
20. 7. 2017, Lascivni.cz: rozhovor s Lucií Šídovou: Sexuální asistence postižených a seniorů 
má už svou „školu“, https://www.lascivni.cz/ 
2. 6. 2017, Ženy.cz: Lucie Šídová: Sexuální asistence funguje i jako 
terapie, https://www.zeny.cz/ 
2. 4. 2017, ČT 168 hodin, Služebnice: Reportáž o vývoji sexuální asistence, najdete na 24,18 
min, http://www.ceskatelevize.cz/ 

4. 4. 2017, MF Dnes: Sex nemusí být tabu ani u lidí s postižením  (PDF, 267kb) 
29. 3. 2017, Žiju s hendikepem: Sexuální asistence funguje již rok v České 
Republice, http://www.zijushandicapem.cz/ 
27. 3. 2017, Týden: Sexuální asistentky si práci pochvalují. Měly 250 
asistencí, http://www.tyden.cz/ 
27. 3. 2017, Lidovky: Sexuální asistentky poskytly postiženým 250 asistencí za rok a půl 
působení,  http://www.lidovky.cz/ 
 

 

Zpětné vazby na naše aktivity:  

„Kdybych o službě sexuální asistence věděla dříve, měla bych o polovinu méně klientů“. 

Sexuoložka, Brno 

 

„Po absolvování školení v Olomouci, jsem se rozhodla začít pracovat s opatrovancem města i 

v oblasti sexuality.“ 

Veřejná opatrovnice Magistrát Přerov 

 

„Obyčejná voda. Většinou nevnímáme, když ji používáme. Běda ale, když není, nebo jí je 

najednou moc a nevíme, co s tím.  

Podobně je to s naší sexualitou. Jen o vodě se nestydíme mluvit. Proto je důležité vzdělávání 

v citlivých otázkách lidské přirozenosti. Podpořit trochou teorie pečující osoby a poskytnout jim 

příklady možných řešení tíživých situací, aby mohli být oporou těm, o které sami pečují. 

Neumím si představit jinou oblast, kde by byla podpora pečujících osob potřebnější.“ 

Milan Langer, Předseda, Trend vozíčkářů. 

Další komentáře naleznete zde:  http://www.freya.live/cs/rekli-o-nasich-kurzech  

https://www.barrandov.tv/video/107799-nase-zpravy-19-9-2017
https://video.aktualne.cz/dvtv/lide-shendikepem-jsou-casto-trestani-za-projevy-sexuality-ce/r~ee80a17a899811e7a0c50025900fea04/
http://www.freya.live/files_public/elfinder/paraple_bulletin_1708_e2_Sex_na_voziku.pdf
https://www.lascivni.cz/rozhovory/sexualni-asistenti-postizenych/
https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/lucie-sidova-sexualni-asistence-funguje-i-jako-terapie-1692.html?kapitola=8954
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/217452801100402
http://www.freya.live/files_public/elfinder/MF_dnes_rozhovor_2017.pdf
http://www.zijushandicapem.cz/clanky/spolecne-zajmy/sexualni-asistence-funguje-jiz-rok-v-ceske-republice.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/vztahy/sexualni-asistentky-si-praci-pochvaluji-mely-250-asistenci_423313.html?showTab=nejctenejsi-7%20%20http://www.denik.cz/z_domova/sexualni-asistence-postizenym-chybi-muzi-20170401.html%20%20http://www.denik.cz/z_domova/sexualni-asistentky-poskytly-postizenym-zatim-250-asistenci-20170327.html
http://www.lidovky.cz/sexualni-asistentky-poskytly-postizenym-250-asistenci-za-rok-a-pul-pusobeni-17l-/zpravy-domov.aspx?c=A170327_162218_ln_domov_ELE
http://www.freya.live/cs/rekli-o-nasich-kurzech

