
 
 
 

 

 

4. SETKÁNÍ KLINIKŮ 

V PROJEKTU PARAFILIK: 

SETKÁNÍ S ORGANIZACEMI PRACUJÍCÍMI 

S OBĚTMI 
ZÁPIS 

OBECNÉ INFORMACE  

Dne: 29. 1. 2020 

Místo: Klecany 

Přítomni z hostů: Johana Nejedlová, Marie Vodičková, Gabriela Skružná, Ludmila Čírtková, 

Marek František Drábek, Kamila Lindauerová, Kateřina Bělohlávková, Petr Zeman, Jan 

Machuta 

Přítomni z OT: Kateřina Klapilová, Lucie Krejčová, Věra Pivoňková, Petra Vrzáčková, Filip 

Šinkner, Karolína Pilná, Tereza Hynková, Kateřina Potyszová, Lenka Nováková 

Omluveni: Alena Čiženkova, Petr Ptáček, Petr Weiss, Jan Kožnar, Jana Kmoníčková 

PROGRAM 

 

 Úvodní slovo a představení projektu PARAFILIK (K. Klapilová) 

- Cílem tohoto setkání je potřeba spolupráce mezi projektem Parafilik a 

organizacemi, které pracují s obětmi. V blízkosti obětí se mohou objevit 

potencionální klienti pro náš projekt. 

 Představení organizace DIAKONIE (G. Skružná) 

- Ambulantní denní krizová pomoc pro jedince od 11 let 



- Nabízejí osobní konzultaci, ale je možné i přes telefon, email či chat (mimo osobní 

konzultace může být pomoc anonymní) 

- Poskytují krizovou intervenci, krátkodobou terapii (individuální i párovou), 

sociální poradentství 

- Projekt Stop násilí: práce s pachateli násilí, kteří věří, že lze změnit jejich chování. 

Setkávání probíhá jednou za 14 dní po dobu 1 roku. Minimální věková hranice je 

18 let 

- Spolupracují s Probační a mediační službou 

- Objevují se i případy sexuálního násilí (cca 2 z 10 případů) 

- Liga otevřených mužů připravuje program pro mladistvé 

 Představení organizace Bílý kruh bezpečí (L. Čírtková) 

- Spolek zaměřující se na oběti všech trestných činů, funguje na dobrovolnickém 

principu (policie, advokáti, soudci, psychologové, psychiatři, sociální pracovníci) 

- Kontaktní terapie (5 dní v týdnu – 4x v týdnu v terénu, 1x v týdnu objednaní) vždy 

ve složení právník a terapeut. Jedná se o na míru šitou konzultaci 

- Nonstop linka určena všem obětem 

- Intervenční centrum specializované na oběti domácího násilí v Ostravě 

- Terapie jsou nabízeny zdarma v 10 sezeních 

- V posledních letech se zvýšil zájem klientů s problematikou sexuálního násilí, 

vztahového znásilnění (cca každá desátá oběť) 

- Prevence a edukace 

 Katolická církev (M. F. Drábek) 

- Duchovní pomoc pro kněží – agresory, ale i pro nevěřící jedince, či oběti 

- Potřeba informovat kněží, kteří dále mohou předávat informace do veřejného 

prostoru 

- Možnost mluvit o své sexualitě s kněžími v rámci zpovědi (bezpečný prostor pro 

dané jedince – možnost předání informací) 

- Další možnost informací skrze církevní školství či teologické fakulty, případně při 

duchovních úkonech (biřmování, příprava na svatbu) 

- Kongres v Římě bude reflektovat otázky sexuálního zneužívání v rámci církve 

- Měsíčník Salve připravuje speciální číslo o sexuálním zneužívání 



 Představení organizace KONSENT (J. Nejedlová) 

- Prevence sexuálního násilí a obtěžování 

- Kampaň „když to nechce, tak to nechce!“ 

- Primární práce s mládeží ve školách, kde se vedou workshopy na téma 

souhlasu/nesouhlasu v sexu, určení si svých hranic 

- Genderově podmíněné kybernásilí – workshop pro vrstevníky  

- Projekt „Respekt je sexy“ – školení barů s nulovou tolerancí k obtěžování 

 Sdružení na ochranu ohrožených dětí (M. Vodičková) 

- Poskytující služby jsou provoz Koaly, sociálně-právní poradenství, asistované 

kontakty a předávání dětí 

- Problematika dokazování sexuálního zneužití dětí 

- Kritika nastavení dnešní společnosti, která se k tomuto tématu staví zády 

- Množí se falešná oznámení v rámci rozvodu 

 Diskuze 

- Problematika auto stigmatizace u vlastních dětí. Může si pedofil dovolit mít 

vlastní dítě? Co když bude v nebezpečí kvůli mé preferenci? 

- Mluvit s mladými lidmi o jejich sexuální preferenci, naklonění českého 

vzdělávacího systému pro edukaci tímto směrem. Možnost vsunout toto téma do 

workshopu pro učitele, který připravuje Konsent, např. formou scének či cvičení 

„cítíš se jako…“. V případě letáčků odkaz na naši poradnu.  

- Možnost vytvořit edukační letáčky s informacemi o parafilii a našem programu. 

Případně vytvořit aplikaci či zážitkové hry (oslovit Logos a napříč těmito 

organizacemi vytvořit společnou aplikaci). 

- Lidé s parafilií by měli vědět, že nejsou sami – zaměřit se na toto téma. Taktéž je 

upozornit, že za své chování ponesou trest.  

- Zneužívání dospívajících synů směrem k matkám (opakování scénářů od otce) je 

teď velké téma v Austrálii, v ČR zřejmě ještě není rozšířeno. 

- Sondáž dopadu projektu na společnost, současné povědomí být parafilik v rámci 

církve, jak šířit? Na teologických fakultách, biskupské gymnázium v Brně. Je 

možná změna náhledu lidí v průběhu tří let? Je otázka, zda se zaměřujeme na lidi, 

či instituce. Taktéž záleží, jak to měřit a co měřit.  



- Jak podchytit propagaci projektu (online poradny a kontaktní terapie) v rámci škol 

a církve? Nejspolehlivější kanál jsou videa v TV, na sociálních kanálech (do 30 

sekund). V církvi je nejspolehlivější kanál někdo zevnitř z církve – možnost natočit 

jeden spot někým z duchovních.  

- Organizace Jeden svět na školách – promítání filmu s daným tématem ve školách, 

vytvořit metodiku pro učitele jak pracovat s daným filmem a diváky. Je ale 

potřebu mít velmi zkušeného lektora. 

- Šíření přes volnočasové aktivity (skauti, tábory), nízkoprahové služby dětí 

- Návrh najít „tvář“ projektu 

- Časopis Raketa – nabídka vytvořit dvoustranu o parafilii 

- Existuje sexuální výuka pro adepty na kněze? Postoje se v rámci církve liší, škála 

uchopení je široká, ale je potřeba o těchto tématech mluvit. Prosba o dodání 

kvalitních informací, se kterými mohou operovat dál.  

- Návrh o rozšíření příjemců našeho vzdělávání nejen v rámci terapeutické obce, 

ale i učitelů, duchovních, atd.  

- Možnost společného pravidelného setkávání v rámci českých i zahraničních 

platforem 

 

 
Zapsala dne 29. 1. 2020 Lucie Krejčová                   
 


