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Úvodní slovo
 

Vážení přátelé,
loňský rok 2019 byl pro Freyu významným, dalo by se říci, že i úspěšným rokem. Absolvovali
jsme rozvojový akcelerační program EDISON, který nám pomohl ke stabilizaci a rozvoji
organizace. Byli jsme úspěšní při grantových výzvách a navázali jsme pracovní spolupráce s
dalšími organizacemi. Velkou radost máme z rozšíření našeho pracovního týmu o nové
lektorky, z nových proškolených sexuálních asistentek i rozšiřujícího se portfolia našich
akreditovaných kurzů. Velmi obohacující pro nás byly zahraniční stáže u kolegů a kolegyň v
Holandsku a Belgii, z kterých čerpáme doposud. 
 
Velmi bolestnou zprávou pro nás byl odchod našeho lektora a blízkého přítele Milana Langra,
který však neodešel z našich srdcí a je navždy spojen s Freyou.
 
Těšíme se na výzvy roku 2020, čeká nás spousta zajímavých událostí a projektů. Do nového
roku vstupujeme také s novou tváří - zmodernizovali jsme logo a sjednotili naši vizuální identitu
v růžovo-zelenkavých barvách. Líbí se vám?
Věříme, že se nám bude i nadále s podporou otevřených partnerů dařit bořit mýty a předsudky
spojené se sexualitou lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek. Také chceme poděkovat všem
expertům, expertkám a dalším lidem, se kterými jsme se v roce 2019 setkali při spolupráci, 
kteří nám předali své know-how a inspirovali nás k dalšímu rozvoji. Zjistili jsme, že téma
sexuality je velmi široké, širší než jsme si mysleli, a že je spousta dalších cest, které vedou k
podpoře naplnění sexuality jako základní životní potřeby u znevýhodněných skupin lidí. 
S radostí se po nich vydáme!
 
Děkujeme za vaši podporu a přízeň,
 
Lucie Šídová & Petra Hamerníková
zakladatelky organizace



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
 

 Pomáháme lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám žít
naplno.



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.

 

Co děláme
 

klient/ka

vedení organizace

pracovníci/e
organizace

rodinní
příslušníci/e,
opatrovníci/e



         Lucie Šídová - výkonná ředitelka
         Petra Hamerníková - ředitelka vzdělávání

 
         Petra Rohovská - lektorka 
         Věra Petlanová Zychová - sociální pracovnice
         Pavla Špeldová - terapeutka, lektorka
         Zdenka Faltýnková - fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka
         Milan Langer - lektor 
 

       Petra Kratochvílová - ekonomka, účetní 
 
Milan nás bohužel opustil v srpnu 2019 během své pouti do Santiaga   de
Compostela. S láskou na něj vzpomínáme, zůstává pro nás i nadále velkou
inspirací. 
         

Tým 
 



417 poskytnutých asistencí sexuálními
asistenty/asistentkami 

13 nově proškolených sexuálních
asistentů/asistentek

417 poskytnutých asistencí 
sexuálními asistenty/asistentkami 200 poskytnutých poradenství

Rok 2019 v číslech

21 rodičovských skupin 

1348 proškolených osob / 86 školení



 

V roce 2019 se nám podařilo několik důležitých kroků. 
 
Stali jsme se registrovaným poskytovatelem sociální služby odborného sociálního
poradenství a tato služba byla zařazena do republikové sítě MPSV. K tomuto kroku
nás vedla poptávka ze strany rodičů i pracovníků a pracovnic pomáhajících
profesí, kteří se v oblasti sexuality a vztahů cítili nejistí. Poradenství vhodně
doplňuje naše vzdělávací a konzultační služby. Společně tak můžeme hledat
možnosti, řešení a odpovědi na otázky a přispívat ke zvýšení kvality života a
naplnění základní lidské potřeby osob se zdravotním znevýhodněním, seniorů a
seniorek.
 

 
Akreditovali jsme nové kurzy:
     Sexualita aneb jak o ní komunikovat s lidmi s hendikepem
     Sexualita lidí s poruchou autistického spektra
     Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe
 
 

Nové služby

 
V Praze a Písku jsme začali nabízet psychoterapeutické služby.
 

 
Proběhl druhý kurz vzdělávání sexuálních asistentů a asistentek. Přihlásilo se do
něj 40 zájemců a zájemkyň a 13 z nich prošlo školením. Nově byli proškoleni i
sexuální asistenti - muži. 
Sexuálním asistentům a asistentkám jsme jako podporu v jejich práci poskytovali
supervizi. 
Jelikož je téma sexuální asistence v ČR stále nové a citlivé, věnovali jsme nemalou
pozornost osvětě v médiích i na odborné půdě. 
Oproti předchozímu roku se počet poskytnutých asistencí téměř zdvojnásobil. 
 
Pro větší přehlednost jsme tématu sexuální asistence věnovali samostatnou
záložku na našem webu: //www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-
asistence. Celkem bylo poskytnuto 417 asistencí (224 v roce 2018)..
 



"Sexualita je důležitá součást života každého z nás, tedy i lidí se zdravotním
znevýhodněním. Na naše kurzy přichází stále více rodičů, pedagogů, sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří chtějí být oporou a podpořit své
klienty/klientky ve vnímání a prožívání jejich sexuality. Zároveň také často řeší
problematické situace, pojící se s nevyžádanými projevy sexuality. Díky Freye mohu
být jednou z těch osob, které podporují nejen samotné lidi s různým zdravotním
znevýhodněním, ale také jejich okolí v tom, aby se zabývali otázkou sexuality." Věra
Zychová

 

"Díky spolupráci s různými poskytovateli sociálních, zdravotních a
školských služeb jsem moc ráda, že se s tématem sexuality a vztahů
začíná čím dál více pracovat systémově. Díky zavádění tohoto tématu do
procesů organizací a institucí se mění kvalita života klientů a klientek, 
vnímám i celkově lepší atmosféru v pracovních týmech." Petra
Hamerníková



Na podzim jsme se ještě rozhodli navštívit Belgii. Hlavním cílem byla organizacie ADITI, která
se stejně jako my věnuje rozvoji sexuální asistence a stojí za založením platformy EPSEAS,
(www.epseas.eu.). Je nám ctí, že se námi belgičí kolegové a kolegyně podělili o vlastní know-
how v této oblasti i o řadu materiálů a podkladů, jako například  Bibli sexuální asistence, kterou
jsme z nizozemštiny přeložili. Podobně vstřícní byli také v dalších místních organizacích,
pracujících s tématem sexuality lidí se znevýhodněním.

 V rámci akceleračního programu jsme se vydali na zkušenou do Nizozemí, abychom navštívili
organizace, pracující s lidmi se znevýhodněním a seniory/seniorkami. Nahlédli jsme do
systému práce se sexualitou v různém věku klientů a poznali spoustu skvělých učebních
materiálů a pomůcek. Některé jsme si i přivezli do Čech! 

Rozvoj a zahraniční spolupráce

V září 2019 jsme uzavřeli 13 měsíců dlouhou cestu rozvoje v akcelerátoru Edison od Impact Hub
Praha. Program a jeho pestrá síť expertů nám pomohli vyjasnit si cíle a strategie k jejich
dosažení, vylepšit naši vizuální prezentaci či zamyslet se nad sledováním sociálního dopadu..
Za podporu celému týmu Edisona tímto děkujeme! 



 

"Měla jsem tu příležitost setkat se s paní Zychovou z Freya již dvakrát v rámci
rodičovské skupiny. Na první setkání jsem šla s obavami, protože jsem si nedovedla
představit, jak budu nebo nebudu schopná komunikovat před cizími lidmi tak citlivé téma
jako je sexualita a sexuální výchova u dítěte s postižením. Celý průběh a obsah setkání
byl pro mě příjemným překvapením. Téma sexuality je paní Zychovou předáváno s
přirozeným taktem a současně potřebnou otevřeností. Naučila jsem se velmi konkrétní
způsoby zacházení s "problémovými" projevy sexuality u vlastního dítěte, porozuměla
jsem vlastním předsudkům a stereotypům zase o kousek víc. Druhé setkání bylo o to
zajímavější, že jeho obsah byl připraven předem na základě otázek a námětů, které jsme
my, účastníci mohli paní Zychové zprostředkovat. Práce na rodičovských skupinách je
intenzivní, náročná a přínosná v jasných, konkrétních znalostech a dovednostech
adresně předávaných na základě toho, co konkrétní rodiče v daný okamžik potřebují.
Jako bonus jsem po konání skupiny získala mailem cenné rady, informace a odkazy na
další možnosti rozvoje. Děkuji!"
účastnice rodičovských skupin, anonymní

Řekli o nás

"Kurz Sexualita lidí s mentálním hendikepem naprosto splnil naše očekávání. Lektorky
přišly do naší MŠ a ZŠ speciální a celý kurz přizpůsobily našim potřebám. Poradily
nám, jak vhodně řešit krizové situace, se kterými se aktuálně potýkáme. Poskytly nám
informace ohledně zavádění sexuální výchovy do výuky a dokonce věnovaly čas
rodičům, kteří měli o toto téma zájem. Ceníme si maximálně efektivního využití času v
průběhu kurzu, příjemného vystupování a profesionálního přístupu lektorek a také rychlé
a jasné komunikace při zařizování kurzu. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v
budoucnu.
Mgr. Pavla Křimská, učitelka ve speciální základní škole



 

Odborná spolupráce

V květnu jsme vystoupili na Symposiu České společnosti pro sexuální medicínu s
příspěvkem Čtyři roky fungování sexuální asistence v ČR a její dopad na sexualitu
znevýhodněných osob. 
 
Sexualitě lidí s poruchou autistického spektra jsme se věnovali v našem příspěvku na
Krajské konferenci k PAS v Olomouci.
 
V rámci doprovodného programu veletrhu Rehaprotex jsme pro návštěvníky z
pomáhajících profesí, pečující osoby i samotné lidi se zdravotním znevýhodněním
připravili celodenní blokový vzdělávací program na různá témata, týkající se sexuality a
vztahů lidí se znevýhodněním. 
 
V červnu jsme v Uherském Hradišti na mezinárodní vědecké konferenci O sexualitě a
lidských vztazích přispěli hned dvěma příspěvky. Hlavním tématem konference bylo
Partnerství a sex v příštích padesáti letech aneb co nás ve vztazích čeká a (ne)mine? My
jsme se zaměřili na témata Sexualita lidí s poruchou autistického spektra a Sexuální
asistence a její výhledy do budoucna.
 
O sexuální asistenci jsme také přednášeli na konferenci Humanitas, která v Jihlavě
spojovala profesionály/profesionálky v oblasti sociální práce a studenty/studentky
pomáhajících profesí.
 
Sexualita osob se zdravotním znevýhodněním byla tématem Festivalu na Hlavu v Praze,
kde jsme měli možnost odpovídat na dotazy publika spolu s Kateřinou Klapilovou z
Národního ústavu duševního zdraví. Záznam vystoupení najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=LGtN-MmRmOU&feature=youtu.be
 
Na Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením jsme
diskutovali téma sexuální asistence pro osoby se zdravotním znevýhodněním.



 

Zajímavý přesah do divadelního světa představoval rozhovor, který jsme poskytli k
premiéře hry K.Š.E.F.T. od současné britské autorky Sarah Page. Hru uvedl Činoherní klub
pod režijním vedením Ondřeje Sokola a nám je ctí, že jsme mohli být také na premiéře a
sledovat příběh lehce mentálně postiženého chlapce, jemuž rodiče k narozeninám
objednají služby prostitutky.
Více se můžete dočíst zde: https://www.freya.live/files_public/elfinder/chk.pdf
 
Krásnou společenskou událostí pro nás bylo pozvání  na ples naši spřátelené
organizace Paraple, která slavila 25 výročí svého založení.
 
Stali jsme se součástí knihy Bohemian taboo stories, která představuje příběhy lidí, které
profesně či zájmově  spojuje téma sexuality a erotiky nebo-li Kniha o lidech, kteří dělají
něco sexy. Velmi zajímavý počin! Více si můžete přečíst zde:
https://bohemiantaboo.com/#o-bohemian-taboo.
 
S potěšením jsme také přijali pozvání České televize k natáčení pořadu o sexualitě.
Pořad bude vysílán v roce 2020. 
 
 
 

V květnovém vydání časopisu Heroine vyšel článek novinářky Petra Dlouhé o sexuální
asistenci, který získal Novinářskou cenu Nadace OSF. Článek si můžete přečíst zde:
https://www.heroine.cz/spolecnost/783-pomuzu-ti-zazit-slast.  
 
V září jsme se zúčastnili vícežánrového kulturně společenského festivalu bez bariér
Taška fest Kladno, podporujícího umění lidí se zdravotním znevýhodněním. Představili
jsme zde naši činnost a také službu sexuální asistence. 
 
Skvělý Kabaret Punklesque vybral na svém vystoupení 11 600Kč, které nám umělci předali
jako sponzorský dar. Děkujeme!.

Publicita



 

Publicita



 

Všem našim váženým partnerům tímto
děkujeme za podporu a spolupráci v

roce 2019. 



Freya,z.s.
 Březiněveská 92, 250 64

Hovorčovice
IČ: 06051391

 
 www.freya.live/cs
@Freya.vzdelavani
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