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Výroční zpráva

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok 2021 byl rokem, na který stále ještě doléhal stín nelehké pandemické situace v sociálních
službách. Přesto se nám dařilo realizovat naše vzdělávací i projektové aktivy a rozvíjet službu
odborného sociálního poradenství, kde stoupal počet našich klientů a klientek.
V roce 2019 jsme se naučili používat nástroje online světa a v tomto roce se online aktivity
pro některé organizace staly tak populární, že některé kurzy probíhaly pouze touto distanční
formou. Nově jsme otevřeli kurz Systémového zavádění práce se sexualitou a vztahy
v organizaci, který je určený pro management sociálních, zdravotních a školských zařízení.
Nadále jsme pokračovali v realizaci webinářů. Jedna část byla zaměřena na podporu
pečujících osob v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob v oblasti sexuální výchovy,
podpořeného Humanitárním fondem Středočeského kraje.
Další část webinářů pak byla věnována odborné veřejnosti a pečujícím osobám, v různých
tématech sexuality a vztahů.
Díky projektu Sexualita bez bariér podpořeném Magistrátem Hlavního města Prahy jsme
se zaměřili na destigmatizaci sexuálního násilí u lidí se zdravotním znevýhodněním. V rámci
projektu proběhla fokusní skupina zaměřená na mapování tématu sexuálního násilí mezi lidmi
se znevýhodněním, rešerše zahraničních zdrojů k tématu sexuálního násilí, kulatý stůl,
přednášky a vydali jsme čtyři odborné články k tomuto tématu.
Dále jsme se věnovali finalizaci výstupů našeho dvouletého projektu Systémového zavádění
práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních, který je realizován s finanční podporou
Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.
V roce 2021 se nám také podařilo realizovat stáž v Norsku. Díky ní jsme získali informace
k metodě PLISSIT, kterou aplikujeme do naší praxe. Stáž byla realizována v rámci projektu
s názvem Metoda PLISSIT - nové možnosti pro práci se sexualitou na základě rozvoje
bilaterální spolupráce podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund. Získané
zahraniční znalosti jsme následně přinesli do České republiky a zrealizovali 2 workshopy
a naši první mezinárodní konferenci. Tyto aktivity byly podpořeny projektem Rozvoj
bilaterálních vztahů v tématu sexuality osob se zdravotním postižením 2 podpořeného
z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů.
Dalším výsledkem naší dlouhodobé zahraniční spolupráce, tentokráte s Holandskem, bylo
vydání knihy Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích. Metodiky podpory osob s mentálním
postižením v jejich sexuálním vývoji. Kromě této publikace jsme vydali další edukační materiál
Obrázkové karty: sexualita, intimita a vztahy, který pomáhá pedagogům a pedagožkám citlivě
otevřít toto téma v mateřských školách a na prvním stupni základních a speciálních škol.
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat celému týmu, který je pro nás každodenní
inspirací a nebojí se nových výzev, které na nás čekají. A také děkujeme všem, kteří s námi
spolupracují a pomáhají tak zkvalitnit život lidí se znevýhodněním.
Těšíme se na další spolupráci a 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:

Poskytujeme tyto služby:
akreditované kurzy MPSV v oblasti sexuality a vztahů
metodickou pomoc se zaváděním systému práce se sexualitou a vztahy do zařízení
sociálních, školských a zdravotních služeb
poradenství, konzultace, psychoterapii a supervize v oblasti sexuality a vztahů
vzdělávací skupiny pro pečující osoby (rodiče, opatrovníky)
webináře
odborný výcvik pro konzultanty a konzultantky pro oblast sexuality a vztahů
odborné sociální poradenství, které je zdarma
pomůcky pro práci s tématem sexuality a vztahů

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
Veronika Doležalová – office manažerka
Bára Rožičová – koordinátorka projektu, lektorka
Jolana Novotná – lektorka
Magdaléna Hanková – lektorka
Pavla Špeldová – terapeutka, lektorka
Zdenka Faltýnková – fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka
Petra Kutálková – expertka na metodu HCD, výzkumnice
Bára Pšenicová – expertka na evaluaci
Markéta Malátová – asistentka PR
Petra Kratochvílová – ekonomka, účetní

Rok 2021 v číslech
Celkový počet vzdělávacích akcí: 139.
Celkový počet akreditovaných školení: 81.
Celkový počet podpůrných skupin pro pečující
osoby v oblasti sexuality: 35.
Počet poskytnutých poradenství v rámci služby
odborné sociální poradenství: 404.

Celkový počet proškolených osob: 2 524.
Z toho celkem: pečujících osob: 437.
Počet osob proškolených v akreditovaných kurzech: 1 447.

Celkový počet webinářů: 12.
Počet osob proškolených na webinářích: 233.

Počet kurzů pro sexuální asistenty

a asistentky: 1.
Počet proškolených sexuálních

asistentů a asistentek: 10.

Počet proškolených osob v rámci
výcviku konzultant/ka pro oblast
sexuality a vztahů: 17.
Celkový
počet
výcviků
konzultant/ka pro oblast
sexuality a vztahů: 1.

Vzdělávání
Rok 2021 byl stále ovlivněn covidovou situací. Část kurzů stále probíhala v online
prostředí. Potěšilo nás, když jsme se mohli vrátit k osobní formě vzdělávání.
Pokračovali jsme ve školení akreditovaných kurzů:

Sexualita lidí s mentálním hendikepem.
Sexualita lidí s PAS.
Sexualita lidí v seniorském věku.
Sexualita lidí s tělesným hendikepem. Cesta k naplnění potřeb.
Sexualita aneb Jak o ní komunikovat.
Nově jsme zavedli 16hodinový kurz pro management organizací, který se zaměřuje
na systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy. Zavádění práce se sexualitou
v zařízeních není jen o sepsání protokolu sexuality, ale také o tom, jak práci
se sexualitou a vztahy dobře zavést do praxe organizace, aby protokol sexuality
nezůstal ležet v šuplíku.
Kurz se jmenuje Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v organizaci
a protokol sexuality. Je akreditován MPSV a můžeme ho uskutečnit přímo pro Váš
tým v organizaci.
Celou nabídku kurzů najdete na našem webu https://www.freya.live/cs/nasekurzy/kurzy-pro-organizace.
Velký ohlas měly webináře pro veřejnost, které proběhly v online prostředí
a nabídka témat byla široká:

.

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

Zdarma jsme také realizovali vzdělávací webináře pro ty, co si objednali naši novou
knihu: Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích, která je metodikou pro sexuální
výchovu lidí s mentálním znevýhodněním.
Cílem bylo naučit lidi s knihou pracovat, aby ji mohli vhodně využívat v praxi.

Webináře pro nás také připravili:
Psycholog Hynek Latta s tématem Sexualita a její místo v životě.
Výzkumnice a lektorka Magdaléna Hanková s tématem Mateřství žen se znevýhodněním.

Vzdělávání
V rámci projektu Sexualita bez bariér podpořeného Magistrátem Hlavního města Prahy byly
realizovány webináře pro organizace pracující s lidmi se znevýhodněním na téma: Sexuální
násilí a osoby s tělesným postižením: Co o něm (ne)víme?, který lektorovala Magdaléna
Hanková s lektorkami z Frey Petrou Hamerníkovou nebo Lucií Šídovou.

V tomto roce také proběhl druhý běh 56hodinového akreditovaného uceleného výcviku:
Konzultant/konzultantka pro oblast sexuality a vztahů v sociálních a školských zařízeních.
Díky podpoře Humanitárního fondu Středočeského kraje bylo realizováno 15 edukačních
skupin pro pečující osoby o člověka se znevýhodněním. Základem naší práce v rámci
rodičovských skupin bylo pomoci pečujícím osobám porozumět chování dětí, dospělých
v oblasti sexuality a vztahů. A předat jim nástroje, pomůcky, které jim pomohou pracovat
s tímto tématem. Hlavní oblasti, které byly řešeny na rodičovských skupinách byly: soukromí,
doteky, hranice a hygiena. U dospělých osob pak téma vztahů.

Byl ukončen druhý výcvik pro sexuální asistenty a asistentky a proškoleno bylo 10
osob.

Odborné sociální poradenství
Freya poskytuje odborné sociální poradenství již třetím rokem a je zaměřeno na podporu
v oblasti sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek.
Na tuto službu se za její působnosti obracejí především rodiče lidí se znevýhodněním,
pracovníci a pracovnice sociálních služeb a také samotní lidé s různým znevýhodněním. Naše
sociální pracovnice pracují s dětmi, dospívajícími, dospělými lidmi a také se seniory
a seniorkami.
Nejčastějšími zakázkami byla témata týkající se sexuální výchovy/osvěty, včetně edukace, jak
pracovat se vzdělávacími pomůckami k tématu sexuality a vztahů u lidí se znevýhodněním.
Častým okruhem témat byly také mezilidské vztahy, sexuální orientace a řešení krizových
situací spojených se sexuálním chováním člověka se znevýhodněním.
Další dotazy se týkaly služby sexuální asistence (informace o ceně, nabídce služeb, postupu
sjednání si služby atd.).
Zaznamenali jsme také zvýšený zájem o podporu ze strany pracovníků/pracovnic sociálních
služeb, a to zejména v oblasti řešení krizových situací spojených se sexualitou člověka
se znevýhodněním.
Poradenství bylo nabízeno ve formě osobních schůzek, online konzultací, telefonních hovorů
nebo emailu. Poradenství bylo realizováno jak ve formě pravidelných a návazných konzultací,
tak jednorázových schůzek.

Další aktivity
Přednášky na konferencích
Přednášeli jsme na veřejných vzdělávacích akcích pro sociální a zdravotní oblast,
např. na Sexuologické konferenci v Českém Krumlově, konferenci Neurorehabilitace a kvalita
života – po mrtvici do aktivního života, pořádané organizací Ergoaktiv. Jako přednášející jsme
se zúčastnili také 8. multioborové odborné konference České asociace paraplegiků – CZEPA,
z.s., s názvem Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes.
A také jsme spolupracovali s festivalem Jeden svět.

Vydali jsme edukační pomůcky
Kniha POJĎME SE BAVIT O SEXUALITĚ A VZTAZÍCH. Metodika
podpory osob s mentálním postižením v jejich sexuálním vývoji.
Kniha je metodikou podpory osob s mentálním postižením v jejich sexuálním vývoji. Je první
knihou tohoto druhu v České republice. Je určena především pro práci s lidmi s lehčím
mentálním znevýhodněním.

Kniha má celkem 192 stránek a obsahuje mnoho pracovních listů a otázek k tématu.
Dává ucelený návod, jak téma sexuality správně, citlivě a s respektem uchopit.
Metodiku se nám podařilo vydat díky sbírce Znesnaze21.
Děkujeme Znesnáze21 a všem, kteří vydání knihy podpořili.

Další aktivity
OBRÁZKOVÉ KARTY: Sexualita, intimita a vztahy.
Sada karet pomůže pedagogům a pedagožkám citlivě a s respektujícím přístupem otevřít téma
sexuality, intimity a vztahů u dětí v mateřských školách, základních i speciálních školách.
Pomůcka jim usnadní edukaci a vysvětlování žádoucího a nežádoucího chování pomocí
vizualizace, karty je možné použít při tvorbě pravidel a nastavování hranice v oblasti
sexuality, intimity a vztahů v kolektivu.
Sada obsahuje 30 kartiček, které znázorňují 15 situací. Ke každé situaci jsou dvě kartičky
zobrazující žádoucí a nežádoucí chování v oblasti sexuality, intimity a vztahů. Dítě tak může
vedle sebe vidět vizuálně znázorněné žádoucí a nežádoucí chování. Jednotlivé karty jsou
v pravém dolním rohu označeny stejnou barvou pro lepší identifikaci toho, jaké karty patří
do sady.
Všechny naše pomůcky pro práci se sexualitou a vztahy najdete zde:
https://www.freya.live/cs/sluzby/edukacni-pomucky

Další aktivity

Nová kniha Pojďme se bavit o sexualitě.

Příklady obrázků nového
edukačního pexesa.

Pomůcky pro práci s osobami
se znevýhodněním.

Projekty
1. Metoda PLISSIT

nové možnosti pro práci se sexualitou na základě
rozvoje bilaterální spolupráce.
Projekt 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.

2. Rozvoj bilaterálních vztahů v tématu sexuality
osob se zdravotním postižením 2
Projekt byl podpořen z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014 –
2021.

Díky těmto projektům jsme realizovali aktivity ve spolupráci s norskými partnery.
V říjnu 2021 jsme navštívili Norsko.

Projekty
V říjnu 2021 jsme navštívili Norsko. Naším primárním partnerem byla norská obec Verdal,
která v letech 2015 – 2017 zahájila unikátní projekt zaměřený na pobytová zařízení a denní
stacionáře a která provozuje sociální a zdravotní služby. Cílem tohoto projektu bylo zaměřit
se na sexualitu a sexuální zdraví osob s postižením a systémové zavedení práce se sexualitou
do praxe pomocí metody PLISSIT. Tato metoda se soustředí na komunikaci a poradenství
v oblasti sexuality a sexuálního zdraví osob se zdravotním postižením. Obec Verdal vybrala
zástupce, kteří nejprve proškolili tým Freya o metodě PLISSIT. Představili norský systém
zdravotnictví a sociálních služeb, také byla zajištěna prohlídka konkrétních zařízení sociálních
a zdravotních služeb v Norsku v kraji Trondelag. Navštívili jsme celkem 4 organizace: USHT
Trondelag Nord, NAKU, Verdal kommune, Steinkjer kommune Feigeland.
Uspořádali jsme mezinárodní konferenci a workshopy.

Workshopy
V listopadu proběhly dva workshopy zaměřené na metodu PLISSIT a vytvoření prostředí
přátelské sexualitě.
Workshopy vedli zástupci a zástupkyně norské partnerské organizace.
Proškoleno bylo celkem 23 lidí.

Projekty
Mezinárodní konference
Na workshopy navazovala konference s názvem Cesta ke zdravé sexualitě lidí s postižením.
Zúčastnilo se jich celkem 38 lidí. Kromě norských partnerů byl program konference zaměřen
na příklady dobré praxe, které v ČR pro práci se sexualitou můžeme využít.

Další realizované projekty
3. 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 všem aktérům, 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.

4. Vzdělání pečujících osob v oblasti sexuální výchovy
Cílem projektu bylo zvýšení podpory a edukace pečujících osob v oblasti práce se sexualitou
a vztahy jejich dětí se znevýhodněním.
V rámci projektu proběhlo 15 přednášek pro rodiče a pečující osoby.

Bylo možné si vybrat z následujících přednášek:
Úvod do sexuality osob s mentálním hendikepem.
Práce s doteky u dětí a dospělých s mentálním postižením.
Jak naučit dítě či dospělého člověka s mentálním znevýhodněním vnímat
soukromí a respektovat soukromí ostatních lidí?
Sexualita dětí a lidí s těžkým mentálním postižením.
Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s mentálním hendikepem?
Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s PAS?
Proškoleno bylo celkem 137 lidí.
Projekt byl podpořen z dotací ze
Tematického zadání „Sociální oblast“.

Středočeského

Humanitárního

fondu

v

rámci

Další realizované projekty
5. Sexualita bez bariér
Cílem projektu bylo otevřít a destigmatizovat téma sexuální osvěty a prevence sexuálního
násilí mezi lidmi se zdravotním postižením a dát jim nástroje, jak mu předcházet či jak ho
řešit.
Do projektu byla zapojena Mgr. Magdalena Hanková Ph.D., která je sama na vozíku a byla
peer spolupracovnicí projektu. Podílela se na přípravě workshopů, letáku a psaní článků.

Analýza zdrojů (publikace, články)
Projekt byl zahájen rámcovou rešerší zahraničních anglicky psaných akademických,
vzdělávacích i populárně naučných textů. Identifikovali jsme hlavní témata, jež se vztahují
k problematice sexuálního násilí u lidí s tělesným handicapem. Pro analýzu jsme z více než 40
textů využili ty, které popisovaly situaci v zemích geograficky či kulturně blízkých České
republice. Hlubšímu studiu bylo podrobeno 21 zdrojů, které se tématem či jeho částí
zabývaly. Cílem rešerše nebylo poskytnout vyčerpávající popis a data, ale vytvořit odrazový
můstek pro toto málo diskutované a zkoumané téma. Výsledky rešerše byly využity jako
podklad pro články a přípravu fokusních skupin.
Skrze rešerši jsme dospěli k 6 kategoriím sexuálního násilí, jemuž jsou lidé s tělesným
postižením vystaveni a 12 typům bariér, jež ztěžují prevenci sexuálního násilí vůči této
skupině a podporu obětí v případě, že již k sexuálnímu násilí dojde (některé z bariér i typů
násilí se obsahově překrývaly).
Díky rešerši se ukázalo, že problematika sexuálního násilí u lidí s tělesným postižením je
tématem výrazně menšího množství textů než např. problematika sexuálního násilí u lidí
s intelektuálním handicapem či u lidí se sluchovým postižením. To jen dokresluje skutečnost,
že se jedná o téma, jemuž není věnována větší pozornost. Tento fakt se potvrdil i na fokusní
skupině.
.

Další realizované projekty
Tvorba článků
Celkem jsme publikovali na našem webu a sociálních sítích (Instagram, Facebook) 4 články,
jejichž cílem bylo otevřít téma sexuálního násilí v cílové skupině projektu.
První článek: Nejčastější mýty o sexualitě lidí s tělesným postižením.
Odkaz na článek: https://www.freya.live/cs/o-sexualite/clanky/81/nejcastejsi-myty-osexualite-lidi-s...
Druhý článek: Neviditelné oběti sexuálního násilí: zkušenosti lidí s tělesným postižením
se sexuálním násilím.
Odkaz
na
článek:
https://www.freya.live/cs/o-sexualite/clanky/82/neviditelne-obetisexualniho-nasili:-zkusenosti-lidi...
Třetí článek: Partnerské vztahy osob s tělesným postižením: od tabu k realitě.
Odkaz na článek: https://www.freya.live/cs/o-sexualite/clanky/83/partnerske-vztahy-osobs-telesnym-postizenim:..
Čtvrtý článek: Sexuální násilí: Co o něm (ne)víme
Odkaz na článek: https://www.freya.live/cs/o-sexualite/clanky/84/sexualni-nasili:-co-o
nem-(ne)vime.-. .

Realizace přednášek
Realizovali jsme celkem 4 přednášky. Jedna proběhla osobně a byla otevřená všem
z pomáhajících profesí, druhá proběhla pro organizace CZEPA a byla online, další dvě
proběhly online.
Zájem o téma byl z našeho pohledu obrovský. Celkem se přednášek zúčastnilo 108 lidí.
Kapacita byla velmi brzy naplněna.

Fokusní skupina
Uskutečnili jsme Fokusní skupinu přímo v organizaci CZEPA. Zúčastnili se jí lidé, kteří mají
tělesné postižení a zároveň pracují pro CZEPU jako peer poradci a poradkyně. Celkem se FG
účastnilo 9 lidí.
Jak diskuse ukázala, sexuální násilí, zejména pak to, jemuž jsou lidé vystaveni ze strany
personálu sociálních a zdravotních služeb, je intenzivně pociťovaným problémem. Jako forma
násilí i bariéra prevence a pomoci je pak touto skupinou chápána častá desexualizace lidí
s postižením, již je potřeba řešit.
Peer mentoři a mentorky jsou těmi, kdo mohou být důležitým článkem pomoci obětem
sexuálního násilí z řad lidí s tělesným postižením. K tomu však potřebují spolehlivé informace
o možnostech pomoci i znalosti organizací, jež takovou pomoc poskytují. Tyto organizace by
naopak měly zvažovat přístupnost služeb pro lidi s postižením. Organizace Freya proto bude
pracovat na propojení CZEPA a specializovaných subjektů.

Další realizované projekty
Kulatý stůl
Výstupy projektu a analýz byly shrnuty na kulatém stolu, který proběhl 18. 11. 2021.
Zúčastnilo se ho 9 osob.
Výstupem kulatého stolu byl seznam kroků k řešení či otevřeni tématu sexuálního násilí mezi
lidmi s tělesným postižením.
Jedná se o:
nutnost vzdělávání, informování a práci se sexualitou obecně,
detabuizace a otevírání tématu sex. násilí mezi klientelou,
tvorbu metodických materiálů a postupů,
posilování empatie a senzitivizace personálu k tématu,
tvorbu bezpečného prostředí v zařízení,
vliv projektu na cílovou skupinu.
Projekt pomohl otevřít téma sexuálního násilí u lidí se znevýhodněním. Otevřel diskuzi mezi
pomáhajícími profesemi a klienty/klientkami služeb. Ukázalo se, že se o tématu mnoho
nemluví a pomáhající profese často nevědí, jak o tématu mluvit a jak postupovat v případě,
že se o sexuálním násilí dozví. To, co obě skupiny potřebují, jsou informace a vzdělávání.
Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Řekli o nás
Výcvik: Konzultant/ka pro oblast sexuality
a vztahů

"Chtěla bych také moc poděkovat našim
krásným lektorkám. Váš kurz mi dal prostor
opět otestovat své možnosti a nakouknout
a zamyslet se nad svými silnými i slabými
stránkami. Vaše otevřenost a profesionalita
mě
naprosto
pohltila
a
okouzlila.
.....a kolegové, už dlouho jsem nepotkala
tak úžasné lidi, kteří jsou pro svoji nelehkou
profesi tak zapálení....lidi, kteří pracují na
tom správném místě....a tím myslím úplně
všechny, kteří se kurzu zúčastnili. Všem
moc moc děkuji.....občas nad sebou a svojí
prací pochybuji.......a s Váma se mi opět
otevřela cesta dál......Děkuji."
Renata Běhohlávková
účastnice výcviku Konzultant/ka pro oblast sexuality
a vztahů v organizacích

Řekli o nás
Rodičovská skupina Praha

"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 sdíleni konkrétních
zkušeností z praxe. Bylo to krásné, živé,
interaktivní setkaní."
Barbora Chuecos
Účastnice rodičovské skupiny

Řekli o nás
Kurz: Sexualita lidí s mentálním hendikepem

"Chci Vám poděkovat za velmi příjemně
strávený den, kdy jsem se dozvěděla nejen
nové
informace
o
sexualitě
lidí
s postižením, ale uvědomila jsem si i řadu
situací, které jsem dosud přehlížela,
nepřikládala jsem jim důležitost. Přednášku
máte velmi pěkně, logicky koncipovanou
tak, že zahrnuje všechna témata jak
směřující ke klientům, tak k jejich pečujícím
i pracovním kolektivům v sociálních
službách."
účastnice kurzu
Sexualita lidí s mentálním hendikepem

Publicita
Říjen 2021, Bulletin Kolibřík, rozhovor s Lucií Šídovou, Práce
se sexualitou u lidí se znevýhodněním, článek zde.
20. 8. 2021, Krysí doupě, podcast s Lucií Šídovou, Chceme bořit
mýty o tom, kdo je sexuální asistentka, podcast zde.
24. 8. 2021, České důchody, Karolína Lebedová v rozhovoru
s Lucií Šídovou, Sex seniorů nemá být tabu, je zdravé
uspokojovat potřeby, článek zde.
3. 9. 2021, Heroine, Lucie Konečná, Tajný život seniorů: Sex
ve starším věku nezmizí, jen se za něj více stydíme, článek zde.
14. 7. 2021, Rodina, prostituce, podnikání, rozhovor s Petrou
Hamerníkovou na téma: Snažíme se podpořit sexualitu seniorů
a seniorek a lidí s hendikepem, podcast zde.
5. 8. 2021, Heroine, Irena Hejdová, Nehýbu se moc, ale jsem
normálně do pohody. Film o potřebách lidí s hendikepem, článek
zde.
Květen 2021, Žena aktualně.cz, Klára Elšíková, Masturbují
i senioři a vnímáme to jako nechutnost. Intimita starších je stále
tabu, článek zde.
Květen 2021, Nový prostor, Anna Sochorová v rozhovoru s Lucií
Šídovou, Každý si zaslouží být milován, článek zde.

Poděkování

DĚKUJEME.
Díky Vaší podpoře jsme mohli téma
sexuality
v sociálních a školských
zařízeních posunout zase o kus dál.

Kontakt

Freya, z. s.,
Březiněveská 92,
250 64 Hovorčovice
IČ: 06051391

www.freya.live
www.box.freya.live
@Freya.vzdelavani
freya_vzdelavani
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