
 

 

 
Zapojte se do sítě a pojeďte s námi do Norska načerpat 

informace pro práci s tématem sexuality a vztahů. 
 
 
Řešíte ve své práci témata spojená se sexualitou a vztahy? 
Nevíte si rady, jak postupovat a jak děti/mladé dospělé v tématu zdravě podpořit?  
Nejste si jisti, zda v této oblasti jdete správnou cestou? 
Jak vytvořit prostředí, které je přátelské sexualitě, kde se děti/mladí dospělí mohou ptát na 
témata, která je v oblasti sexuality a vztahů zajímají? 
Jak sjednotit tým, aby postupoval v otázkách sexuality a vztahů stejným způsobem? 
 
Mnoho a dalších otázek Vám zodpovíme v rámci Sítě vzájemného učení. 
 

Kdo jsme? 
 
Jsme organizace Freya, z. s. a nabízíme  komplexní služby v oblastech sexuality a vztahů, 
a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou 
edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny. Více se o nás dozvíte na našem webu 
www.freya.live a sociálních sítích. 
 

 
Co je Síť vzájemného učení? 
 
V rámci projektu “Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning 
network” nabízíme dětským domovům a dalším školským zařízením možnost zapojit se do 
nově vznikající Sítě vzájemného učení, připojit se k týdenní stáži v Norsku a zapojit se 
do výzkumu.  
 
Cílem Sítě vzájemného učení je rozvoj kompetencí a znalostí potřebných pro 
bezpečnou podporu psychosexuálního vývoje dětí včetně práce se sexuální identitou 
a zkušenostmi se sexuálním násilím. 
 
Z každého zapojeného zařízení se v závislosti na jeho velikosti bude podílet  tým 2–4 
zaměstnanců*zaměstnankyň. Zapojeným týmům umožní Síť vzájemného učení sdílet své 
zkušenosti. Na setkáních nabídneme i odborná a praktická školení, a to v závislosti na 
požadavcích a potřebách ze strany zapojených týmů. Každý tým bude mít i svou koučku, která 
jej celým procesem provede.  
 
V době trvání projektu proběhne 6 setkání (osobně či online formou, záleží na preferenci 
účastníků*účastnic): 
 

● Úterý 28. 2. 2023 proběhne úvodní setkání, kde vysvětlíme vše potřebné a odpovíme 
na vaše dotazy. 

 



 

 

Další setkání Sítě vzájemného učení proběhnou v těchto dnech: 
 

● úterý 4. 4. 2023 
● středa 24. 5. 2023 
● středa 21. 6. 2023 
● úterý 12. 9. 2023 
● středa 22. 11. 2023 

 
Výstupy z projektu budou prezentovány na konferenci dne 19. 3. 2024. 
 
Odborná stáž 
Součástí projektu je i odborná stáž v Norsku. Týdenní stáže se zúčastní jedna osoba z 
každého ze zapojených dětských domovů a dalším školským zařízením. Stáž proběhne od 
24. do 28. 4. 2023, navštívíme  zařízení v Norsku, která pracují s tématem sexuality (sexuální 
násilí, jak otevírat témata spojená se sexualitou a vztahy atd.) a traumatu (neurosekvenční 
model, jak pracovat s dětmi, které zažily těžká traumata v dětství a projevují se agresivním 
způsobem atd.). Účast na stáži v Norsku bude hrazena z nákladů projektu (letenky, ubytování, 
diety), překlad z angličtiny do češtiny bude zajištěn. 
 
Výzkum 
Budeme také realizovat výzkum, s jehož výsledky se s vámi podělíme. Výzkum bude 
probíhat mezi personálem a vybranými skupinami dětí a mladých lidí. Za účast na výzkumu 
bude účastníkům (personálu i zapojeným dětem) náležet odměna.  
 
 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  
 
Obracet se můžete na projektovou manažerku Kamilu Šimkovou, e-mail: simkova@freya.live, 
tel.: 773 722 806. 
 
Naše aktivity můžete sledovat na sociálních sítích. 
W: www.freya.live 
W: www.box.freya.live 
FB: Freya  IG: freya_vzdelavani 
 
 
 
 
 
 
Projekt “Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network” 
podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora 
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z 
Fondů EHP a Norska. 
 


