
 

 

Projekt ESF -systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních. 

  
   V čem je projekt unikátní? 
 

• Budete mít možnost stát se 
ukázkovým zařízením pro dobrou 
praxi v oblasti práce se sexualitou 
pro ostatní organizace v ČR. 

• Náš tým odbornic, Vám bude po 
celou dobu projektu k dispozici. 

• Budeme pracovat s celým 
prostředím kolem klienta/tky a 
zjišťovat potřeby všech 

zúčastněných. 

• Společně budeme hledat 
konkrétní řešení.  

• Vaše zařízení získá mediální 
prostor.  
 

 

 

     

       

 

    Jak se přihlásit?   

• Vyplňte online formulář zde. 
• Vybrané organizace osobně 

navštívíme, představíme projekt a 
možnou spolupráci.  

• Začínáme v březnu 2020, projekt 
potrvá 2 roky. 

• Spolupráci můžeme nabídnout 
dvěma organizacím. 

 
 

 

            Proč Freya? 

• Jsme jedinou organizací v ČR, 
která nabízí komplexní práci s 
tématem sexuality, intimity a 
vztahů u lidí se zdravotním 
postižením, seniorů a seniorek.  

• Náš tým odbornic je složený z 
různých profesí (management, 
sociální práce, psychoterapie) s 
dlouholetou praxí v sociálních 
službách. 

• Díky našim školením zavedlo 
protokol sexuality a pozici 
konzultanta/ky pro oblast 
sexuality, který jim pomohl 
vyřešit problémy v oblasti 
sexuality 85 zařízení. 

• Za poslední tři roky jsme 

spolupracovali s 258 

organizacemi. 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT NA NÁS: 

Mgr. Lucie Šídová    

T: 777 028 028    E: sidova@freya.live                                                                           
 

www.freya.live 

fb: Freya – vzdělávání, poradenství                                                           

 

 

          Co v rámci projektu získáte? 
 

• Pomůžeme Vám nastavit procesy 
práce se sexualitou, tak aby byla v 
souladu s Vaším zařízením. 

• Proškolíme personál a pomůžeme 
Vám v nastavení pracovních 
kompetencí v oblasti práce se 
sexualitou.  

• Snížíme nejistoty u 
zaměstnanců/kyň, kterým se bude 
lépe pracovat. 

 

      Z čeho je projekt hrazen? 

• Projekt je hrazen z prostředků ESF 

prostřednictvím MPSV. 

 

     Co od Vás budeme potřebovat? 

• Čas. 

• Nadšení a chuť měnit zaběhlé věci.  

 

          

                    Náš tým: 

• Mgr. Lucie Šídová 

Ředitelka, lektorka, psychoterapeutka 

• Mgr. Petra Kutálková 

Výzkumnice 

• Mgr. Barbora Pšenicová 

Evaluátorka projektu 

• Věra Petlanová Zychová, DiS. 

Lektorka, sociální pracovnice 

• Petra Hamerníková, DiS. 

Ředitelka, lektorka, sociální pracovnice 

           Cílem projektu je: 

• Nalezení vhodného systému 

zavádění práce se sexualitou a 

vztahy v sociálních zařízeních.  

• Zjištění, co by zařízením nejvíce 

usnadnilo práci, aby nová 

služba byla vhodně a 

komplexně zavedena a měla 

tak dopad na klienty/ky 

zařízení.  

           

           Máte podobnou zkušenost?      

• Zkoušeli jste již zavést téma 

sexuality ve Vašem zařízení, ale 

praxe neodpovídá Vašim 

představám? 

• Setkáváte se s tím, že Vaši 

pracovníci/ce nejednají 

jednotně a nevědí, jak reagovat 

na obtížné projevy sexuality? 

• Stává se Vám, že obtěžující 

chování klientů/ek může mít 

vliv na fluktuaci 

zaměstnanců/kyň. 

• Chcete být tím, kdo zlepší 

situaci lidí s postižením? 

 

                

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRUXO9ClZ64yAtqq1GTebbxLyKATAffHk_SeHKAZgCXux-Tg/viewform
mailto:sidova@freya.live
http://www.freya.live/

