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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení přátelé,
rok 2020 byl rokem neobvyklým. Byl plný překvapení a různých překážek, které jsme se
snažili překonávat, a tím se učili nové věci. Díky covidové situaci nebylo možné nic
plánovat a co bylo naplánováno, tak nebylo jisté, zda se nakonec uskuteční. Přesto se nám
podařilo pokračovat v našich aktivitách jako je vzdělávání a poradenství a plnit
podpořené projekty.
Toto nelehké období nám přineslo i několik pozitiv. Naučili jsme se kreativně využívat
online prostředí a zjistili jsme, že některé aktivity je možné nabízet a realizovat distanční
formou.
Zavedli jsme novou nabídku podvečerních webinářů, které měly velký úspěch a zůstanou
nadále v naší stálé nabídce. Téma se díky nim dostalo do povědomí další skupině lidí,
která se např. celodenních kurzů zúčastnit nemůže.
Období covidu také prověřilo náš tým. Ukázalo se, že umíme jednat flexibilně, že
zvládáme přizpůsobit se situaci a navíc vymyslet nové produkty. A také, že si umíme dát
vzájemnou podporu.
V loňském roce jsme zahájili náš první velký projekt Systémové zavádění práce se
sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních, který je realizován s finanční podporou
Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je v plném
proudu a na závěrečné konferenci Vám představíme všechny jeho výstupy.
Bohužel jsme v loňském roce nemohli uskutečnit stáž v Norsku, která byla podpořena v
rámci nadace Active Citizens Fund – Fond bilaterální spolupráce. Týden před odletem
jsme museli stáž zrušit. Doufáme, že v roce 2021 se nám navštívit Norsko a načerpat
nové zkušenosti v oblasti metod práce se sexualitou podaří.
Ve spolupráci s Centrem Paraple se naplnilo naše předsevzetí vydat knihu. Máme z ní
velkou radost. Knihu Ano, můžeme! Kámasútra pro vozíčkáře si můžete stále objednat na
webu Centra Paraple.
Přejeme si, asi jako všichni, aby tento rok již byl pro nás příznivější a mohli se s
účastníky/účastnicemi seminářů potkat osobně a realizovat tak naše aktivity naplno.
Přejeme i Vám, aby tento rok byl pro Vás opět klidnějším, spokojenějším
a aby to dobré, co jste objevili pro sebe v covidových dobách, jste si nesli dál ve svém
životě.
Těšíme se na nové příležitosti.
Děkujeme za podporu a přízeň,
Lucie Šídová & Petra Hamerníková
zakladatelky organizace

CO DĚLÁME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám žít naplno.
Freya nabízí komplexní služby v oblasti sexuality a vztahů pro:
osoby s tělesným a mentální znevýhodněním,
seniory a seniorky,
management organizací,
pečující osoby a blízké
Věříme, že pro zkvalitnění a konzistentnost péče je zásadní zapojovat všechny
cílové skupiny.
Poskytujeme tyto služby:
Vzdělávání, metodická podpora a supervize, poradenství při zavádění práce
se sexualitou a vztahy v zařízení - pro management sociálních a zdravotních
organizací.
Odborné sociální poradenství, terapie, vzdělávání - pro klienty/klienty osoby se znevýhodněním, seniory a seniorky.
Odborné sociální poradenství, terapie a vzdělávání - pro rodiny a blízké
klientů/klientek.
Rozvíjíme sexuální asistenci, která může být přínosem pro všechny aktéry.

CO DĚLÁME
Vedení organizace

Klient/ka

Rodinní příslušníci/e,
opatrovníci/e

Pracovníci/e
organizace

Pracujeme se všemi stranami trojúhelníku pomoci, jehož středobodem je
klient či klientka. Právě oni a jejich kvalita života jsou tím, k čemu naše
činnost směřuje. Jednotné a konzistentní postupy v oblasti sexuality a
vztahů ulehčují přístup a postup v řešení tématu sexuality a vztahů.
Podporu, pomoc a konzultaci však potřebují všichni, kteří jsou součástí
trojúhelníku pomoci.

TÝM

Lucie Šídová - výkonná ředitelka
Petra Hamerníková - ředitelka vzdělávání
Věra Petlanová Zychová - sociální pracovnice, lektorka
Bára Rožičová - lektorka, koordinátorka projektu
Pavla Špeldová - terapeutka, lektorka
Zdenka Faltýnková - fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka
Petra Kutálková - Expertka na metodu HCD, výzkumnice.
Bára Pšenicová - Expertka na evaluaci
Petra Kratochvílová - ekonomka, účetní

ROK 2020 V ČÍSLECH

97 vzdělávacích akcí

30 podpůrných skupin pro pečující osoby v oblasti sexuality

6 webinářů

292 poskytnutých poradenství v rámci služby odborné sociální poradenství

1343 osob zapojených do oblasti vzdělávání
Z toho 245 proškolených pečujících osob,
743 osob proškolených v akreditovaných kurzech,
108 osob proškolených na webinářích.

130 poskytnutých sexuálních asistencí

VZDĚLÁVÁNÍ
Díky pandemické situaci byl rok 2020 zcela jiným. Velká část vzdělávacích
aktivit se přesula do onlinového světa a stejně tomu tak bylo i v naší
organizaci. Podařilo se nám všechny naše vzdělávací aktivity (kurzy,
rodičovské skupiny i výcviky) úspěšně přenést do online výuky.
Nově jsme zavedli dvouhodinové webináře a rozšířili tak portfólio
nabízených témat v oblasti sexuality a vztahů. Každý webinář je doplněn o
pracovní listy, který každý účastník/účastnice obdrží a může využívat v
praxi.
Celkem jsme veřejnosti nabídli 10 webinářů s těmito tématy:
Jak naučit člověka s mentálním postižením vnímat soukromí a
respektovat soukromí ostatních.
Sexualita lidí s těžkým hendikepem.
Sexualita lidí s PAS.
Jak na sexuální výchovu dětí s PAS.
Hygiena jako součást sexuality.
Kruhy podpory.
Modelové situace.
Jak pracovat s doteky.
Webináře pro nás také připravili:
psycholog Hynek Latta s tématy Sexualita lidí se zdravotním
postižením a Čtyři dimenze sexuality.
výzkumnice Magdaléna Hanková a jejím tématem byly Partnerské
vztahy osob se zdravotním postižením - Od tabu k realitě.
Novinkou v roce 2020 bylo spuštění 56 hodinového akreditovaného
uceleného výcviku pro Konzultanty/konzultantky v oblasti sexuality a
vztahů. Výcvik byl plně obsazen a bude ukončen v roce 2021.
Akreditovali jsme nový 16 hodinový kurz k protokolu sexuality a jeho
zavádění do praxe. Zavádění práce se sexualitou v zařízeních není jen o
napsání protokolu, ale také o tom, jak práci se sexualitou a vztahy dobře
zavést v organizaci, aby protokol nezůstal ležet v šuplíku.
Byl zahájen druhý výcvik pro sexuální asistenty a asistentky, který
aktuálně běží a bude ukončen v roce 2021.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství zaměřené na podporu v oblasti sexuality a
vztahů poskytujeme druhým rokem. Obraceli se na nás především pečující
osoby a lidé se zdravotním znevýhodněním. Naše poradkyně
spolupracovali s dospívajícími dětmi až po osoby v seniorském věku. Díky
pandemické situaci došlo ve velké míře k přesunutí poradenství do online
formy.
Nejčastěji jsme poskytovali informace o sexualitě a vztazích dětí
(dospívajících a dospělých) lidí se zdravotním znevýhodněním.
Především šlo o podporu v edukaci a podporu při individuálním zacílení
osvěty pro děti, dospívající a dospělé vzhledem k dané diagnóze či
zdravotnímu znevýhodnění.
Další dotazy se týkaly služby sexuální asistence (o ceně, nabídce služeb,
postupu sjednání si služby atd.).
Velká část poradenství směřovala k řešení problematických situacích lidí
se zdravotním znevýhodněním pojících se s tématem sexuality a vztahů.
Poradenství v době pandemie bylo nabízeno ve formě telefonního hovoru,
emailu nebo skypu (či schůzky na google meet). Poradenství bylo
realizováno ve formě jednorázových zakázek, ale také ve formě
pravidelných konzultací s klienty/klientkami služby.

DALŠÍ AKTIVITY
Máme svoji první kancelář v centru Prahy, kde jsou realizovány naše
aktivity, jako terapie a odborné sociální poradenství.
Přednášeli jsme na veřejných vzdělávacích akcích pro sociální a zdravotní
oblast, např. na Sexuologické konferenci v Českém Krumlově, konferenci
NAUTISU Autismus v praxi nebo na VŠ speciální pedagogiky Univerzity
Karlovy v Praze.
Ve spolupráci s organizací ALFABET jsme vydali soubor článků pro
pečující osoby, které chtějí podpořit práci se sexualitou a nevědí si rady.
Články obsahují návodné postupy k práci se sexualitou a vztahy a najdete
je na našem webu www.freya.live a na webu https://www.alfabet.cz/.
V rámci Bienále (přehlídka současného umění) s tématem Ve věci umění
jsme uskutečnili dva workshopy s tématem Samota jako vnitřní zdroj.
Workshopy připravily a vedly terapeutky Freyy Pavla Špeldová a Lucie
Šídová. Tématem byla samota, kterou často vnímáme jako nezvanou
společnici, která je nám nepříjemná a utíkáme před ní. Jak v ní ale najít
potenciál, sílu a harmonii pro naše zralé partnerské vztahy? Workshop byl
zaměřen prožitkově formou tělových a dechových cvičení.
Ve spolupráci s Centrem Paraple jsme vydali knihu Ano, můžeme!
Kámasútra pro vozíčkáře. Kniha je určena lidem po poranění míchy a může
být jejich rádcem na cestě intimním životem. Knihu si objednávejte zde:
https://www.paraple.cz/podporte-nas/e-shop/ano-muzeme/kniha-anomuzeme/
S Českou televizí jsme natáčeli dokument Tajná historie - Sexuální dějiny
českých zemí.
Polská televize (TVN) o nás natočila jeden díl z dokumentárního
cyklu Ženy na konci světa (Kobieta na krańcu świata).

Natáčení s polského dokumentu o sexuální asistenci

Konference v Českém Krumlově

Bienále

Naše nová kancelář

Kniha Ano, můžeme!

PROJEKTY
V roce 2020 jsme realizovali následující projekty:
Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.
V rámci projektu nastavujeme ve dvou sociálních zařízeních systém práce
s tématem sexuality a vztahů tak, aby vyhovoval potřebám všech
zapojených aktérů/aktérek - pracovníků/pracovnic zařízení,
klientů/klientek a jejich rodinných příslušníků.
Hlavním cílem je umožnit klientkám a klientům naplňovat své potřeby a
práva v oblasti sexuality a vztahů prostřednictvím kvalitních sociálních
služeb. Cestou k tomuto cíli budou konkrétní opatření, vytvořená na míru
daným zařízením a všech aktérů, kterých se téma týká a zapojuje je do
procesu zavádění změn.
Projekt č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024 je realizován s finanční
podporou Evropského sociálního fondu - Operačního programu
Zaměstnanost.
Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích - vzdělávání pro pečující osoby.
Projekt byl zaměřen na podporu pečujících osob v oblasti práce se
sexualitou a vztahy. V rámci projektu byly realizovaný rodičovské skupiny,
kde se pečující osoby učili pracovat s tímto tématem u svých dětí/mladých
dospělých. Tématem bylo jak nastavit vhodně hranice, soukromí, vhodné a
nevhodné doteky, jak na hygienu a hlavně jak vhodně podpořit rozvoj
sexuality a vztahů svých dětí/mladých dospělých.
Proběhlo rodičovských skupin: 30
Počet proškolených osob: 245
Kde všude jsme skupiny realizovali:
Praha, Teplice, Liberec, Hodonín, Ústí nad Labem,
Třebíč, Česká Lípa, Karviná, Ostrava, Kladno, Chotěboř,
Olomouc, České Budějovice, několik skupin proběhlo
také online formou v době Covidové epidemie.
Projekt byl podpořen Nadací ČEZ.

Zpětná vazba projektu Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích:
„Chci Vám za nás ještě jednou moc poděkovat. Mně už z webu přišlo, že to
bude přínosné setkaní pro naši rodičovskou skupinu, ale nějak jsem vůbec
netušila, jak moc to bude skvělé a objevné.
Paní lektorka nás ohromila, byla výborně připravena a velmi profesionální,
zároveň ale velmi milá a empatická. Flexibilně reagovala na všechny naše
dotazy, a že jich bylo hodně. Moc zajímavé bylo sdílení konkrétních
zkušeností z praxe. Bylo to krásné, živé, interaktivní setkání."
účastnice rodičovské skupiny, anonymní

ŘEKLI O NÁS

Online seminář: Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s hendikepem
„Za školení moc děkuji, pro mě osobně to bylo velmi přínosné. V průběhu
školení jsem si dělala poznámky, které využiji při další práci v této oblasti
v našich službách. Posunulo mě to v dále, vím jak pokračovat v práci s
týmem důvěrníků. Za další naši spolupráci budu moc ráda."
Jana Serafinová, Domov na zámku Bystré

Webinář: puberta a dospívání lidí s mentálním hendikepem
„Téma Puberta a dospívání u jedinců se zdravotním postižením rodiče
velice kvitovali, je to téma, které je ve velké části tabuizováno. Rodiče
uvítali cenné zkušenosti a rady paní lektorky, obdrželi náhled na téma
puberta a dospívání, co vše patří do této oblasti, o čem je potřeba
komunikovat se svými dětmi, byť mají snížené mentální schopnosti apod.
Velmi důležitá je komunikace mezi rodiči a dětmi, o tom co se s dětmi děje
a jak se jejich tělo mění v procesu dospívání.
Webinář byl opravdu moc přínosný a dle zpětné vazby od rodičů se všem
moc líbil a rádi se zúčastní dalšího. Toto téma je velice široké a bylo by
dobré zaměřit se na další oblasti samotného dospívání a puberty. Moc
děkujeme za Vaše témata, která otvíráte."
Kristýna Padrtová, Rodičovská skupina Alfa Human Service,z.s.

PUBLICITA
2. 11. 2020, Vozickar.sk, Lucie Šídová, Spoločnosť Freya už druhý raz čaká
na návrat osobného kontaktu so svojou klientelou, článek zde:
https://www.vozickar.info/spolocnost-freya/
29. 10. 2020, Blesk, Věra Petlanová Zychová, Nevyřešená sexualita?,
článek zde: https://www.freya.live/files_public/elfinder/blesk.pdf
22. 10. 2020, Blesk, Lucie Šídová, Sexuální asistence není o sexu, článek
zde: https://www.freya.live/files_public/elfinder/bb.pdf
16. 10. 2020, Blesk, Lucie Šídová, Sexualita není jen sex: Touhy mají lidé s
handicapem i senioři, říká odbornice, https://www.blesk.cz/clanek/
Září 2020, Intimita, Kateřina Frodlová v rozhovoru s Lucií Šídovou, Senioři
a sex, článek zde: https://www.freya.live/files_public/elfinder/Intimita.pdf
6. 10. 2020, Lidové noviny, Aneta Šebková a Freya, Touha ani ve stáří
nemizí, článek zde: https://www.freya.live/files_public/elfinder/lid.pdf
Říjen 2020, Naugty Harbor, Petra Hamerníková, Freya. Průkopnice
sexuální asistence. Erotické pomůcky v životě lidí se znevýhodněním a
sexualita seniorů/seniorek, https://blog.naughtyharbor.cz/
Srpen 2020, Intimita, Lucie Šídová, Sexuální asistence, rozhovor zde.
8. 8. 2020, Blesk, Lucie Šídová, Sexuální asistentky o pandemii koronaviru:
Doba stresu, odpočinku i vibrační vaginy, https://www.blesk.cz/
17. 7. 2020, LUI, Lucie Šídová, I senioři mají právo na důstojné naplnění
sexuality, https://www.lui.cz/
20. 5. 2020, KYDY podcast, rozhovor s Lucií Šídovou a Petrou
Hamerníkovou, Sexuální asistence, https://open.spotify.com/
21. 5. 2020, lava podcast, rozhovor s Lucií Šídovou, Sexuálna asistencia
pre
zdravotne
postihnutých,
seniorov
a
seniorky,
https://open.spotify.com/episode/

PUBLICITA

Připraveni na školení i za Corony
Tisková konference k otevření platformy
Znesnáze Nadačního fondu pomoci Karla Janečka

Podcast Kydy

Sportujeme projekt ČEZ

V ROCE 2020 NÁS
PODPOŘILI

Freya, z. s.
Březiněveská 92, 250 64
Hovorčovice
IČ: 06051391
www.freya.live/cs
@Freya.vzdelavani
freya_vzdelavani
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