
Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

5. setkání české expertní platformy, 26.4.2022



Shrnutí dosavadního průběhu projektu: výstupy z 2. průběžné evaluační zprávy
M. Navrátil, 30 minut

Detailní představení fungování kontaktních intervencí a krizové linky
K. Potyszová, 30 minut

Přestávka
15 minut

Nové způsoby rekrutace coby intervenční módy
K. Klapilová a M. Kameník, 20 minut

Změny v časovém plánu projektu
L. Krejčová, 15 minut

Plánované vzdělávací a diseminační aktivity, praktické ukázky
L. Plášilová, 15 minut

Nástin možností udržitelnosti jednotlivých intervenčních módů
K. Klapilová, 15 minut

Agenda



I. Mapování současného stavu

Název dokumentu Typ výsledku Status

Česká situační analýza Indikátor projektu Finalizace závěrů

Zahraniční analýza Indikátor projektu Finalizace závěrů

Praktická příručka Indikátor projektu Chybí evaluované části

Doporučené postupy pro 
psychoterapii parafilií

Strategický dokument 
ve spolupráci s ČLS JEP 
→ nepovinný výstup projektu

Fáze přípravy

Překlad “Doporučené 
postupy pro farmakoterapii 
parafilií”

Strategický dokument 
→ nepovinný výstup projektu

Přeloženo

Překlad škály „COPING Scale“ Strategický dokument
→ nepovinný výstup projektu

Přeloženo
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• Spolupráce s mezinárodními konsorcii na žádostech o evropské granty v 
oblasti prevence sexuálního násilí (podán 2x HORIZON Europe, 2x 
Internal Security Fund)

➢ získání projektu 2PS - Prevent & Protect Through Support v rámci 
programu HORIZON (Evropská komise)

Cíl: Prevence sexuálního násilí páchaného na dětech na několika úrovních:

I. Mapování současného stavu
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ČR bude participovat na následujících aktivitách:

1. Příprava rešerše národních strategií v boji proti sexuální delikvenci 
na dětech a programů nabízejících terapeutickou a poradenskou činnost 
(září 2022 –květen 2024). 

2. Rešerše potřeb lidí páchajících sexuální delikvenci na dětech (bariéry k 
péči, rozhodující faktory o delikventním chováním) a tvorba edukačního 
webu (září 2022 – září 2025).

3. Rekrutace klientů skrze unikátní rekrutační strategie (září 2022 – září 
2025).

4. Vzdělávání pracovníků v prvokontaktu s touto CS (v ČR Policie ČR, kliničtí 
pracovníci, sociální pracovníci; září 2022 – červen 2025).

5. Diseminace směrem k cílové skupině a k široké veřejnosti (leden 2023 –
září 2025).

I. Mapování současného stavu
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Projekt PARAFILIK zařazen do klíčových evropských a zahraničních rešerší:

• v Joint Research Centre of EU jako case study

• pro Global Perpetration Prevention: Translating Knowledge to Action
(The Royal (CAN) and Moore Center for Prevention, John Hopkins
University (USA))

Dokončen dokument JCR na němž jsme spolupracovali:

Di Gioia, R., Beslay, L., Cassar, A., & Pawula, A. (2022). Classification
criteria for child sexual abuse and exploitation prevention programmes.

I. Mapování současného stavu
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Cena prof. Josefa Hynieho (Sexuologická společnost ČLS JEP) za nejlepší
tuzemskou publikaci za rok 2021 získala naše publikace

„The prevalence of paraphilic interests in the Czech population: 
Preference, arousal, the use of pornography, fantasy and behavior„

I. Mapování současného stavu
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Česká platforma

• 4. česká platforma (červen 2021), 
dílčí setkání a komunikace 
s českými stakeholdery –
zejména otázka udržitelnosti 
a spolupráce na budoucích 
projektech

• Zintenzivnění spolupráce s PČR

Aktuální seznam aktivních českých 
partnerů:

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Institut kriminologie a sociální prevence

Policejní prezidium PČR 

Česká sexuologická společnost

Česká psychiatrická společnost

Československá pedofilní komunita

II. Platforma partnerů
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Zahraniční platforma

• Individuální setkání a konzultace 
se zahraničními stakeholdery –
přenos dobré praxe pro odborné 
výcviky a prevence rizikového 
jednání v online prostoru

• Ve spolupráci s European Sexual
Medicine Network jsme vytvořili 
edukační video o parafiliích a 
sexuálním zdraví

Kein Täter Werden, Charité, Berlin, Německo

I Can Change, Německo

Stop It Now, UK

Lucy Faitful Foundation, UK

Sexual Behavior Clinic, Ottawa, Kanada

StopSO, UK

PrevenTell, Švédsko

ANOVA, Švédsko

ReDirect, Finsko

Moore Centre for Prevention of Child Sexual
Abuse, USA

Institute for Sex Research, Sexual Medicine and 
Forensic Psychiatry, Hamburg, Německo

Colm Gagnon, pathfinderlabs.nz.

II. Platforma partnerů
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https://www.youtube.com/watch?v=AQN2j8UCelk


České a zahraniční výcviky

• Dokončeny supervizní části výcviku BEDIT

• Dokončené stáže pro klinické pracovníky týmu na Policejním prezidiu 

• Specifické výcviky v reakci na potřeby klientů

• Good Lives Model (Prof. D. Prescott) 

• Kompulzivní sexuální chování/hypersexualita (K. Görts Öberg)

• Pravidelné supervize klinického a odborného týmu (Cesta z Krize)

→ 3 kliničtí pracovníci a 4 členové odborného týmu splnili indikátor 
vzdělávání (min 40hodin vzdělávání). 

III. Terapeutický tým a výcviky
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Popis

Klinický tým (6) BEDIT (terapie pedohebefilní CS) + supervize

StopSo (terapie non-consent group)

Good Lives Model

Práce s traumatem

Oznamovací povinnost proFEM (práce s obětí) 

Stáž PNB (ochranné léčení) 

Risk assesment SVR/Saprof/HCR 

Trénink skills v ČJ + zkouška z technik CV klienta

Krizoví interventi 

(3)

Výcvik krizové intervence (Déčko, Remedium) 

Stop it Now! - Výcvik telefonní krizové intervence

Stáž na CKI PN Bohnice

Specializovaný nácvik pod supervizí odborníků z org. Cesta z krize

Výzkumný tým 

(5)

BEDIT + supervize

StopSo

Good Lives Model

Práce s traumatem

Oznamovací povinnost proFEM

Risk assesment SVR/Saprof/HCR 

Risk assesment Stable-2007 & Acute-2007, Stable 99
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Vzniklé materiály pro dlouhodobou terapeutickou péči

Název dokumentu Popis

Universální CV klienta Soupis poradensko-terapeutických postupů a témat 
pro práci s klientem

Terapeutická příručka Pracovní verze obsahu náplní jednotlivých sezení s 
klientem

Diagnostický rozhovor Systematický strukturovaný diagnostický rozhovor

Psychoedukace Náplň obsahu psychoedukace s pracovními listy

III. Terapeutický tým a výcviky
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Důraz na nábor klientů a kontrolní skupiny:

• Nové rekrutační strategie pro nábor klientů probíhají v online i offline

prostoru (viz K. Klapilová a M. Kameník, část 3)

• Intenzivní nábor kontrolní skupiny ve spolupráci se sexuology a 

komunitami

Novinky v terapeutickém programu:

• Kontaktní terapie: od roku 2022 nabízena i v online formě (více viz K. 

Potyszová, část 2)

• Znovuobnovení nabídky služeb krizové intervence a její evaluace 

(pozastaveno kvůli zajištění vyšší anonymity našich krizových interventů)

• První klienti již dokončili terapii, další se blíží

• Pilotování účinnosti 6měsíční intervence pro low-priority klienty

IV. Nastavení programu
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• Evaluace ve formativní roli: účast na procesním nastavení projektu a 
pravidelná komunikace se zbytkem týmu

• Dosavadní nižší počet klientů vedl k posílení kvalitativních metod pro 
pochopení situace klientů (case studies, evaluační rozhovory)

• Pracovní skupina pro nákladovou efektivitu – příprava analýzy HTA 
(spolupráce s H. Broulíkovou a M. Kučerou)

• Nové zkoumané proměnné: kromě rizikovosti také well-being klientů a 
snížení rizika suicida (administrace dotazníku)

• Odevzdaná a přijatá 2. průběžná evaluační zpráva v březnu 2022

• Spolupráce na evaluaci krizové linky

V. Evaluace
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V. Evaluace (vybrané výstupy)
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Příspěvky na FB 

a Instagramu 

profilu NUDZ

Sdílení online 

článků a 

rozhovorů

Rozhovor

s prvním 

absolventem 

terapie 

Rozhovory 

v časopisech, 

rádiích 

a podcastech

Tisková zpráva

Webináře pro komunity 

ČEPEK

Oslovení nových 

komunit (AB/DL, 

Human Pups)

Komunitní akce 

(Prague Fetish

Weekend)

Spolupráce s CZ.NIC

Spolupráce s Pornhub

Nová vizuální 

podoba 

a aktualizace 

textů s 

informacemi o 

problematickém 

sexuálním 

chování

SOCIÁLNÍ SÍTĚ KLASICKÁ MÉDIA TERÉNNÍ PRÁCE

Komunikace směrem k CS

WEBOVÉ STRÁNKY

VI. Diseminace
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https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pomohlo-mi-otevrene-mluvit-o-sve-odlisnosti-rika-pedofil-parafilik-terapie-psychiatrie-nudz?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR2p9ONm1Vo8NDGuIBYWuQNa9nLL_qj9id1pfxiXdEJvLcExY-uNtJL0M0Q#dop_ab_variant=732901&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=732901&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=ikyNELqHWMt-202203252047&dop_id=15896881


• Konferenční příspěvky: 23 aktivních účastí na odborných akcí určených 
pro odborníky ve zdravotnictví, sociální sféře a prevence kriminality

• Odborné materiály: 3 články a 1 kapitola (2 v přípravě)

• Osobní komunikace s odborníky a posílení rekrutace skrze ně 
(sexuologové, psychiatři, pracovníci probační a mediační služba)

• Online workshop pro odborníky v rámci cyklu Sexvečery pod lampou 
(září 2021)

• Online školení „Psychologie osob ve zvýšeném riziku páchání sexuální 
delikvence“ pro Policejní prezidium ČR (3x)

• Příprava specializovaného výcviku Parafilie a problematické sexuální 
chování v kontextu psychoterapeutické péče a krátkých vzdělávacích 
workshopů (více viz L. Plášilová, část 5)

VI. Diseminace

Komunikace směrem k odborníkům
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https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?9a96f5
https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?9a96f5
https://parafilik.cz/static/media/letak_A4.pdf?9a96f5


• Některé ze strategií stejné jako v komunikaci s CS (více viz K. Klapilová a 
M. Kameník část 3)

Rozhovory v podcastech: O parafiliích s MUDr. Martinem Hollým (Loono), 
DVTV s MUDr. Petrou Vrzáčkovou, Mýty a fakta o parafiliích s Mgr. Filipem 
Šinknerem (Psycholožky v županu)

VI. Diseminace

Komunikace směrem k široké veřejnosti
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https://video.aktualne.cz/dvtv/nasilnikovi-jde-terapii-pomoct-posilani-fotek-prirozeni-neni/r~5bd22bc435cd11ec966d0cc47ab5f122/


• Články a rozhovory v médiích, např. Studie 6, Moje Psychologie, Pražský 
deník

• Přednáška pro široké publikum: Laboratoř mysli (13.9.2021)

VI. Diseminace

Komunikace směrem k široké veřejnosti
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Zjištění

• program je dobře odborně zajištěn

• komunikace s domácími i zahraničními partnery zůstává živá

• nedostatečný počet klientů a členů kontrolních skupin omezuje 
schopnost posuzovat účinnost evaluovaných postupů 

-> vedení projektu však podniklo kroky k řešení situace (posílení rekrutací)

• tým vyvíjí snahy směrem k zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
poskytované intervence a celého ekosystému péče (nejen v rámci 
terapeutického programu)

Závěry 2. průběžné evaluační zprávy
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Doporučení

• další akcelerace náborových aktivit pro zvýšení počtu klientů a kontrol

• vyčlenění kapacit na sběr dat od klientů a jejich zpracování

• zaměřit se na komplexní evaluaci preventivního programu ve všech jeho 
elementech (rekrutace – online nástroje – terapeutická intervence)

• průběžný monitoring dopadů intervence již po 6 měsících (za 
předpokladu naplnění „CV klienta“ a zakázky)

• zaměřit se na široké spektrum faktorů ovlivňujících úspěšný průchod 
klienta terapeutickým programem

Závěry 2. průběžné evaluační zprávy
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Klíčová aktivita Cíl / výstup Status / výstup

KA01 – Rešerše zjištění úrovně poznání v ČR i zahraničí 

(česká situační analýza, zahraniční rešerše, 

strategické dokumenty)

dokumenty jsou nadále 

aktualizovány

KA02 –

Stakeholdeři

spolupráce s českými i zahraničními aktéry 

pro zajištění objektivity a tvorby řešení

5 českých platforem, 2 

zahraniční platformy, 

pravidelná komunikace

KA03 – Výcviky 7 vycvičených jádrových členů týmu splněno

KA04 – Pilotní 

program

80 parafiliků a 20 blízkých osob v intervenci; 

10 vycvičených regionálních terapeutů

nábor klientů probíhá; 

vzdělávací kurz 

zahájen

KA05 – Evaluace vyhodnocení zjištění, dat a projektu jako 

celku; tvorba 4 evaluačních zpráv

3 eval. zprávy 

odevzdány; evaluace 

probíhá

KA06 –

Diseminace

informovat 150 odborníků v rámci 6 

workshopů v 5 institucích a na 3 

konferencích

fáze přípravy

Shrnutí průběhu KA
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Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

Terapeutické a intervenční postupy



Cílové skupiny

Osoby s parafilní preferencí a jejich blízké osoby - odlišnosti sexuality
charakterizované podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10 podle
WHO, 2018).

1. Nedelikventní parafilik

2. Společností nedetekovaný, delikventní parafilik

3. Detekovaný parafilik po ukončení OLÚ, nebo v probíhající OLA

4. Blízké osoby těchto jedinců
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Krizová intervence
Telefon/Cisco Webex

Krátkodobá psychologická služba pro management 
tíživé životní situace → reakce na COVID-19

Webové stránky

Kontaktní terapie

Online poradenství

Intervenční módy Popis 

Informace, psychoedukace, neindividualizováno

Dlouhodobá komplexní psychoterapeutická 
intervence s možností farmakoterapie

Individuální poradenství, psychoedukace

Základní intervenční módy projektu

ANONYMNÍ
BEZPLATNÁ

Aktuální počet

33 000+

274 (300 +) 

125

37

2/6

https://parafilik.cz/
https://parafilik.cz/poradna/
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Počet klientů

Online poradna 274 (30 + email)

Krizová linka 125

Počet kontaktáží se zájmem o terapii 90 +

Odpadlíci z terapie 21

Nepřijatí do terapie (vylučující kritérium) 8

Aktuální počet „Parafilik“ 30

Aktuální počet „Blízké osoby“ 3

Celkový počet v kontaktní terapii k 
evaluaci

31 parafilních
klientů

6 blízkých osob 7 kontrol 
parafilici



Cíl intervenčního módu: krátkodobé psychologické služby pro osoby s parafilní preferencí a 
jejich blízké osoby v okamžiku krize způsobené tíživou životní situací

Pro koho určeno?

1. Pro osoby s neobvyklými sexuálními preferencemi (parafiliemi) v době 
krize (např. související s pandemií COVID-19, válečným konfliktem na 
Ukrajině a jinými tíživými životními situacemi)

• Obavy o zvládání své sexuality

• Nechtěné myšlenky a sex. fantazie

• Obavy z ublížení sobě/někomu jinému

2. Blízké osoby jedinců s neobvyklými sexuálními preferencemi 
(parafiliemi)

• Zjištění, že mám v okolí osobu s neobvyklou sex. preferencí

• Obava, že blízká osoba nezvládá svou sexualitu

• Obava, že se blízká osoba dopustí nevhodného sex. chování

2/6

Služba krizové intervence



Proč?

• COVID-19 restrikce: nárůst sexuálního násilí a problematického
sexuálního chování v online prostředí (EUROPOL, 2020)

• Přetížení krizových linek (Vymětal, 2020)

• Včasný záchyt potenciálních klientů terapeutického programu
Parafilik (finální telefonní screening)

Jak?

• Telefonní služba

• Online poradenství

• Kontaktní FTF intervence

2/6
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Problematické 
sexuální 
chování 
ONLINE

Rizikové 
situace

Partnerské 
problémy 

(coming-out, 
rozchody)

125 + hovorů

Parafilie 
„bezpečné 
prostředí“

Sexuální 
dysfunkce

Obavy o 
sexualitu 

blízké 
osoby

Obavy o 
sexualitu 
vlastního 

dítěte

Odkázání 
jinou službou 
(screening) Jiná CS 

(psychotici)

Úzkosti, 
deprese

„Potvrzení/vyvrácení“ 
parafilie 
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Skupinová 
terapie

FREKVENCE:
1x za 2 týdny

Individuální terapie

Délka trvání intervence do naplnění CV klienta/do naplnění „zakázky“

Online 
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny
1x za 4-6 týdnů

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

Módy kontaktní intervence

Párová 
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 

týdny

Krizová 
Intervence

FREKVENCE:
3x 45 min
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Skupinová 
terapie

FREKVENCE:
1x za 2 týdny

Individuální terapie

Délka trvání intervence do naplnění CV klienta/do naplnění „zakázky“

Online 
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny
1x za 4-6 týdnů

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

Módy kontaktní psychoterapie

Párová 
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 

týdny

Krizová 
Intervence

FREKVENCE:
3x 45 min
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Screening
Diagnostický 

rozhovor
Výzkumný 
assesment

Kontaktní terapie: Průchod klienta 
projektem

Včetně 
zhodnocení 
rizikovosti

Motivační 
rozhovor
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Psychoedukace
Skupinová 

terapie

FREKVENCE:
1x za 2 týdny

Individuální terapie

Délka trvání intervence do naplnění CV klienta/do naplnění „zakázky“

Párová 
terapie

* online forma terapie 
na základě rozhodnutí 
terapeutického týmu

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny
1x za 4-6 týdnů

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

Průchod klienta projektem
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PSYCHOEDUKACE

MOTIVAČNÍ ROZHOVOR

ZAHÁJENÍ PRVNÍHO SEZENÍ

PRÁCE S MOTIVACÍ

PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI, PRÁCE S MÝM BUDOUCÍM JÁ (INDIVIDUÁLNÍ)

SEBEAKCEPTACE

KOMPLEXNÍ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA (INDIVIDUÁLNÍ)

SEXUÁLNÍ FANTAZIE A CHOVÁNÍ,OVLÁDÁNÍ VZRUŠENÍ (INDIVIDUÁLNÍ)

PREVENCE RELAPSU A PROTEKTIVNÍ OPATŘENÍ (INDIVIDUÁLNÍ)

EMOČNÍ REGULACE A COPINGOVÉ STRATEGIE

EMPATIE A PRÁCE NA NÁHLEDU

MODUL - CV

MEDIKACE

2/6
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Klienti v kontaktní terapii 

SKUPINOVÝ MÓD
14 klientů 

INDIVIDUÁLNÍ MÓD
8 klientů

PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE
3 páry

ONLINE individuální 
TERAPIE
2 klienti

KRIZOVÁ INTERVENCE
125 kontaktů

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
6 klientů

2/6



Odkud? 
Čepek

Proč? 
Hranice ve vztahu k prepubertálním dívkám, CSAM, 
dissexuální materiály a chování (fotky), myšlenky 
na komunikaci s mimozemskou civilizací

„Nepřihlásil jsem se tedy do terapie kvůli strachu, že bych 
mohl mít problémy se zákonem, ale kvůli obavám z možného 
vlastního selhání. Nechci, aby se ze mě stal slizký dědek, který 
bude malým holčičkám říkat, jak jim to sluší, a ohmatávat je“

Kazuistika
2/6



Diagnóza 

F 65.4 (ne-exkluzivní pedofilie, preferuje prepubertálně vypadající 
dívky ve věku 8-12 let) a 
F 65.5 (masochismus-preference vlastního ponížení)

Rizikové faktory

Neobvyklé sexuální preference, Kapacita pro stabilní vztah , Sex 
jako copingová strategie, Nedostatek ohledu vůči druhým, 
Nadměrné zaujetí sexem, Nízká schopnost řešit problémy 

• Zařazen do high priority skupinové terapie s frekvencí 1x 
týdně, doplňkové psychiatrické vyšetření kvůli podezření na 
poruchu s blud

• První sezení v MR: 9. 3. 2021, nástup do skupiny 13. 5. 2021, 
ukončení docházky do skupinové terapie: 19. 1. 2022 -> 
individuální "udržovací" setkávání s terapeutem á 6 týdnů

2/6
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Důležité body terapie 

• Odlišení mezi fantazií a realitou

• Hraničit klient a držet v realitě (vs. myšlení sekty)

• Náhled na sledování CSAM (kognitivní distorze, dítěti 
neublíží, mě to nic nedělá)

• Práce na rozvoji empatie

• Práce na komunikaci a řešení konfliktních situací

• Práce na rozvoji do budoucna (GLM techniky)

2/6
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Risk assessment posun: 

• Stable score 8 -> 6, ke změně došlo v oblastech Nedostatek ohledu 
vůči druhým, Nadměrné zaujetí sexem a Nízká schopnost řešit 
problémy.

• Zůstávají rizikové faktory Neobvyklé sexuální preference, Kapacita pro 
stabilní vztah a Využívání masturbace jako copingové strategie.

• Nalezeny náhradní strategie sexuálního vybití v podobě chození do 
nočního klubu za mladě vypadajícími dospělými prostitutkami.

• Vytvoření bezpečnostního plánu (park, noční kluby - náhražkové 
jednání)

• Rozděluje své fantazie o sexualizovaných liliputánských 
mimozemšťankách od reálných dětí.

Rozvoj empatie

• Stále nedokáže spolehlivě a strukturovaně vysvětlit svůj krizový plán -> 
zůstává jako téma pro udržovací setkání

2/6

Kazuistika – po ukončení



Co mi terapie dala? (reflexe klienta)

„Za jednu z nejpodstatnějších považuji to, že jsem se 
po prvotních individuálních schůzkách mohl přidat 

do skupinové terapie, setkat se s lidmi s jinými parafiliemi 
a uvědomit si, že v tom nejsem sám. Dlouho jsem se totiž vnitřně 

trápil tím, že jsem nemorální kreatura, ale nedokázal jsem si 
pomoct. Díky projektu Parafilik jsem brzy pochopil, 

že opravdu nejsem jediný. Pomáhalo mi, že o mě někdo projevil 
zájem, ptal se mě na minulost – na dětství, dospívání, navazování 

vztahů nebo sexuální zkušenosti. 
O tom já nikdy s nikým nemluvil a neměl to zpracované. 

Byly to pro mě opravdu silné impulzy. “

2/6
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Máte tedy sexuální touhy takzvaně pod kontrolou?

„Je to pořád ve mně, nedá se to vyléčit, ale mám to zpracované. 
Dokážu jít kolem školy nebo se na ulici podívat na malou holčičku 
bez toho, abych si ji začal promítat do svých sexuálních představ.

Uvědomil jsem si, že nemůžu ani ve fantazii dosazovat na místo 
subtilních žen malé dívky.“

„Terapeutický projekt Parafilik je dobrovolný. Nikdo vás k ničemu 
nenutí, nepodstupujete ústavní léčbu a je jen na vás, kam se při 

terapii posunete. Je to vlastně taková forma prevence a možnost

ulevit si od problémů, které si v sobě často roky neseme a 
nedokážeme je vyřešit. Po tom roce opravdu můžu bez nadsázky 

říct „jsem pedofil a nemám s tím problém“.

2/6
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Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

Nové způsoby rekrutace coby intervenční módy



Rekrutace

Stěžejní aktivita pro první půlrok 2022!

• Posílení rekrutace pomocí osvědčených kanálů

• Zlepšení evaluace rekrutace

• Pilotáž nových asertivních rekrutačních způsobů cílených na 
problematické on-line chování

Klasická

média

Cílená

online 

kampaň

Sociální

sítě

Terénní

práce

Doporučení

odborníků
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Přehled klientů KI podle kanálů 
oslovení  (tel. screening)

Zdroje klientů pro krizovou linku počet

nevíme 38

internet 19

online poradna 14

Parafilik.cz 5

rodina 4

ČEPEK 3

reference od lékaře 3

V síti 3

RIAPS 2

Sexpondenti 2

jiný klient 1

celkem 94

3/6



Mediální výstupy

Experti spustili on-line terapie pro lidi s neobvyklými sexuálními preferencemi mednews.cz online

Experti z NUDZ spustili on-line terapie pro lidi s neobvyklými sexuálními preferencemi zdravotnickydenik.cz online

Kapr, či kouzelná hůlka? Posílání fotek penisů se stalo novodobým exhibicionismem idnes.cz online

Násilníkovi jde terapií pomoct, posílání fotek přirození není vzácné, říká sexuoložka DVTV.cz online

Neobvyklé sexuální praktiky v Česku. Experti nově spustili anonymní on-line terapie zena.aktualne.cz online

Pedofil nemůže za své myšlenky. Může za své činy vitalia.cz online

Pomoci mají online terapie. Sledovanost dětského porna stoupla idnes.cz online

Pomohlo mi otevřeně mluvit o své odlišnosti, říká pedofil tydenikhrot.cz online

Sledovanost dětské pornografie stoupla. Pomoci mají online terapie, situaci zhoršil 
covid

lidovky.cz online

Tabu stále přetrvávají. Češi k odlišné sexualitě přistupují s despektem denik.cz online

Jsou tabu. Jak se žije lidem s odlišnou sexualitou Pražský deník tištěné

Jak se žije se sexuální odchylkou? Terapeut Filip Šinkner z projektu Parafilik Pijavice podcast

Mýty a fakta o parafiliích
Psycholožky v 
županu

podcast

Trauma ze všech stran #1 - O sexuálním zneužívání v dětství s Evou Novákovou Děti jsou taky lidi podcast

O parafiliích s MUDr. Martinem Hollým, MBA | Lidé, kteří milují jinak Loono rozhovor

Studio 6 - Terapie po telefonu i internetu pro parafiliky Česká televize vysílání
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Mediální výstupy
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Příběh klienta

Dokážu jít kolem školy nebo 
se podívat na malou 

holčičku bez toho abych si ji 
začal promítat do svých 

sexuálních představ.

Pomáhalo mi, že o 
mě někdo projevil 
zájem. Byly to pro 
mě opravdu silné 

impulzy.

Dlouho jsem se 
vnitřně trápil, ale 
nedokázal jsem si 

pomoct.

Po tom roce 
opravdu můžu 
bez nadsázky 
říct, že jsem 

pedofil a nemám 
s tím problém.
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Spolupráce s komunitami

18 účastníků
18

členů
ČEPEKU

Kde mám hledat pomoc 
po konci projektu?

Co mě čeká, když se 
přihlásím do kontrolní 

skupiny?

Kdo všechno se dozví o 
věcech, které vám 

řeknu?

Můžete mi nějak 
pomoct, i když nejsem 

z Prahy?

Jaké problémy u vás lidé 
nejčastěji řeší?

Jak funguje anonymita 
ve skupinové terapii?

15.6.2021 a 28.2.2022
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Web parafilik

Formulace 
revidované PR 

expertem

Přehledná 
orientace v 

obsahu

Větší důraz na 
zkušenosti 

klientů

Využití spotů a 
jednotící 
grafiky

Nástroje 
přesvědčující ke 

kontaktu
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Nové asertivní způsoby rekrutace: 
pilotáž

• MindGeek (Pornhub, RedTube, YouPorn) – clear web “warning
message”

• CZ.NIC (amateri.com) – banner, clear web

• Spolupráce s Suojellaan Lapsia ry / Protect Children (FIN) - ReDirection
survey CZECH:  darkweb

• Facebooková kampaň (sponzoring Charité, Kein Tater Werden, GER)

• Google.ads - “target message”
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CZ.NIC

• Vyhledávání nevhodného obsahu na provozovaných doménách

• Umístění upozorňujícího vizuálu namísto nevhodného obsahu, 
upozornění správce webu

• Aktivní i pasivní forma oslovování uživatelů

• Clear web

• Zprostředkovaná spolupráce s amateri.com – viz MindGeek
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MindGeek: 
(skoro ne)legální obsahy

• Provozovatel pornostránek Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers a 
dalších

• Umístění upozorňujícího vizuálu pro doporučená klíčová slova pro ČR

= WARNING MESSAGE

• Rozlišování CSAM a nonkonsenzuálních materiálů

• Možnost umístění banneru do legálních kategorií, které mohou lidé s 
parafiliemi vyhledávat

• za rok 2021 kontaktovalo organizaci Stop It Now! (UK)2,714 klientů na 
základě této propagace 

• Stop the Search (NZ) uvádí 10 kontaktů na krizovou linku na 1mil 
obyvatel za měsíc

= dobrá praxe)
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Dark web targeting

• Spolupráce s organizací Suojellaan Lapsia ry / Protect Children (FIN)

• Překlad výzkumu ReDirect do CZ a umístění odkazu na projekt Parafilik
nakonec

• Pasivní forma oslovování uživatelů CSAM na darkwebu na základě 
klíčových slov

dodaných europolem

• suojellaanlapsia.fi/redirection-fi/ 

= dobrá praxe

3/6

http://suojellaanlapsia.fi/redirection-fi/


ReDirection survey výsledky (2022)
Insoll, T., Ovaska, A. K., Nurmi, J., Aaltonen, M., & Vaaranen-Valkonen, N. (2022). Risk Factors for Child Sexual Abuse Material Users
Contacting Children Online: Results of an Anonymous Multilingual Survey on the Dark Web. Journal of Online Trust and Safety, 1(2).

Celkem 15000 odpovědí v 17 jazycích

50 % by chtělo přestat užívat CSAM, 9000 kontaktovalo self-help platformu 
ReDirection

Zajímavé výsledky:

• 58% dotazovaných se obává, že sledování CSAM u nich povede k přímému 
sexuálnímu kontaktu a 24% z nich tyto pocity zažívá alespoň každý týden.

• 42% dotazovaných vyhledávalo po sledování CSAM online kontakt s 
dítětem.

• Frekvence sledování CSAM se ukázala jako nejlepší prediktor vyhledávání 
přímého kontaktu s dítětem.

• 42% dotazovaných bylo v kontaktu s jinými uživateli CSAM a vykazovali 
vyšší riziko vyhledávání přímého kontaktu s dítětem
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Facebooková kampaň

• Sady příspěvků pro jednotlivé parafilie

• (Pedofilie, voyeurismus, exhibicionismus, sadomasochismus)

• Sponzoring Charité Berlin, Kein Tater Werden

• Od 5.4. přes 100 tis. zobrazení
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Děkujeme za pozornost

…. a za další nápady pro rekrutaci

https://link.webropolsurveys.com/S/8A07773150E3D599

Klasická

média

Cílená

online 

kampaň

Sociální

sítě

Terénní

práce

Doporučení

odborníků
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Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

Změny v časovém plánu projektu



Záměr prodloužení

Prodloužení projektu navrhujeme o 6 měsíců (do 30. 6. 2023), tedy na 
celkových 46 měsíců realizace.

Proč?

1. Stávající realizace v době pandemie COVID-19 neumožňuje rozvíjet 
evaluovatelné způsoby činnosti týmů ve prospěch cílové skupiny, tj. 
osob s parafilní preferencí a jejich blízké. 

2. Plánovaným prodloužením cílíme na snížení dopadu pandemie 
na možnosti realizace dlouhodobé kontaktní intervence a akcí 
realizovaných v rámci projektu.
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Pilotované intervence

Následná péče

1 2 3 4 5 6

Nový plán

Původní plán

2022 – KVARTÁL - 2023

Časový plán
Dlouhodobá terapeutická péče Krizová linka + online poradna
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Vzdělávání terapeutů v regionech

1 2 3 4 5 6

Nový plán

Původní plán

2022 – KVARTÁL - 2023

Časový plán
Doba trvání výcviku
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Krátké vzdělávací workshopy

• Oproti plánu 3 nové cílové skupiny: odborníci ve zdravotnictví, v 
řadách Policie ČR a v sociálních službách  - obsah bude reflektovat 
oborové potřeby pro prvokontakt a práci s cílovou skupinou parafiliků
a osob ve zvýšeném riziku páchání sexuální delikvence (více L. 
Plášilová, část 5)

• Diseminace výsledků pilotované série na sebe navazujících intervencí 
(krizová linka a dlouhodobá kontaktní terapeutická intervence) 
proběhne v závěrečných měsících projektu. 
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Krátké vzdělávací workshopy

1 2 3 4 5 6

Nový plán

Původní plán

2022 – KVARTÁL - 2023

Časový plán
Doba trvání

SÉRIE KRÁTKÝCH WORKSHOPŮ DISEMINACE
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Prodloužení ostatních aktivit

Platforma partnerů: 

Cílem je zajistit kontinuální komunikaci s českými a zahraničními 
stakeholdery, informovat je o výsledcích projektu a zasadit se 
udržitelnost služeb po skončení realizace projektu.

Terapeutický tým a výcviky: 

Potřebnost průběžného supervizního vzdělávání klinického a odborného 
týmu.

Evaluace: 

Sběr dat pro účely procesní a dopadové evaluace, adekvátně tomu bude 
prodloužena doba pro analýzu dat a vyhodnocení nákladové efektivity 
programu primární intervence v ČR. Také dojde k posunu evaluace 
diseminačních aktivit. 
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Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

Plánované vzdělávací a diseminační aktivity Projektu Parafilik



48hodinový bezplatný vzdělávací 
kurz

Psychologové

Psychoterapeuti

Lékaři

Psychiatrické zdrav. sestry
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48hodinový bezplatný vzdělávací kurz

• Název: „Parafilie a problematické sexuální chování v kontextu
psychoterapeutické péče“

• Online (teoretická) a offline (praktická) část

• Lektoři: garantky, odborní koordinátoři, výzkumníci, psychoterapeuti,
krizoví interventi, psychologové, psychiatři, sexuologové.. Projektu
Parafilik

5/6
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DATUM TÉMA SETKÁNÍ

21. dubna 2022 Úvodní setkání

28. dubna 2022 Teorie parafilií, parafilik versus delikvent, bariéry k péči

5. května 2022 Parafilik a osoby ve zvýšeném riziku páchání SD v systému péče v ČR

12. května 2022 První kontakt s klientem, legislativa v kazuistikách

19. května 2022 Komplexní diagnostika, změny v MKN10/DSMV

26. května 2022 Risk-assessment, vytváření terapeutického plánu na základě rizikovosti 

klienta

2. června 2022 Farmakoterapie

9. června 2022 Cíle psychoterapie: CV klienta a kazuistiky 

16. června 2022 Cíle psychoterapie: CV klienta a kazuistiky 

23. června 2022 Tipy pro další intervenční módy (psané, chatové, telefonické 

poradenství, krizová intervence)

ONLINE SETKÁNÍ (ZOOM, VŽDY ČTVRTEK 16-18:00) 5/6



DATUM TÉMA

Dle individuální 

domluvy (12h)

Náslechy např. formou účasti na diagnostickém rozhovoru s
klienty, absolvování cvičné skupinové psychoedukace v roli
klienta apod.

DATUM TÉMA SETKÁNÍ

11. až 12. června Nácvik plnění psychoterapeutických cílů klienta (např.
sebeakceptace, práce s copingovými mechanismy, vytváření
krizového plánu a podobně)

24. až 25. září 

VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ

NÁSLECHY
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48hodinový bezplatný vzdělávací kurz

• Název: „Parafilie a problematické sexuální chování v kontextu
psychoterapeutické péče“

• 57 zájemců, 25 vybraných účastníků

• Kritéria výběru účastníků: např. profese, region, zkušenost s CS,
motivace pro práci s CS

• Nábor skrze odborné společnosti a profesní skupiny na sociálních sítích

• Cílem vytvořit mapu vzdělaných odborníků V REGIONECH, kteří budou
umět s CS psychoterapeuticky pracovat
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Kdo jsou naši účastníci

5 13 7 3 1 1
0

2

4

6

8

10

12

14
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Odkud jsou naši účastníci
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Očekávání našich účastníků
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4hodinové vzdělávací workshopy 
(online/offline) 

Policisté

Zdravotníci

Sociální pracovníci
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4hodinové vzdělávací workshopy -
POLICISTÉ 

• Název: „Psychologie osob ve zvýšeném riziku páchání sexuální 
delikvence “

• Proběhlo již 3x pro Krajská ředitelství, v online podobě

• V květnu 2022 plánován 4. workshop pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy

• Počet provzdělaných účastníků: 50+ (cílem vytvořit mapu kontaktních 
informovaných osob z řad PČR, kteří budou základně znát problematiku 
a umět odkázat)

• Obsah workshopu: úvod do problematiky parafilií a sexuálně-
motivovaných trestných činů (modus operandi), rizikovost, nejčastější 
mýty, online mravnostní kriminalita, recidiva, parafilie v systému v ČR a 
Projekt Parafilik, možnosti psychoterapie parafilií
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4hodinové vzdělávací workshopy -
ZDRAVOTNÍCI 

• Název: „Psychoterapie neobvyklých sexuálních preferencí“

• V návaznosti na konání konference České společnosti pro sexuální 
medicínu (Český Krumlov – květen) a Psychiatrického sjezdu PS ČLS JEP 
(Mikulov – červen)

• Přihlašování je otevřené pro odborníky z řad zdravotnických profesí 
(cílem vytvořit mapu kontaktních informovaných osob z řad zdravotníků, 
kteří budou základně znát problematiku a umět odkázat na péči)

• Obsah: teorie parafilií a systém péče v ČR, prvokontakt s klientem s 
parafilií, úvod do diagnostiky, rizikové a protektivní faktory klienta, cíle 
psychoterapie parafilií
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4hodinové vzdělávací workshopy – SOC. 
PRACOVNÍCI 

• Aktuálně ve fázi plánování

• Zájem projevila např. Probační a mediační služba

• Obsah: bude přizpůsoben potřebám této CS

• Cílem vytvořit mapu kontaktních informovaných osob z řad soc.
pracovníků, kteří budou základně znát problematiku a umět odkázat na
konkrétní péči
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Budoucí možnosti vzdělávání ve 
spolupráci s MŠMT 

1. Přednášky pro učitele/vychovatele 
a rodiče/další blízké osoby, jak si všímat 
problematického sexuálního chování 
vůči dětem (tzv. bystanders programy)

1. Vzdělávací modul pro 
vychovatele/učitele/rodiče jak rozpoznat 
a jak mluvit o problematickém sexuálním 
chování u dospívajících

1. (Vytvoření vzdělávacího programu pro 
juvenilní populaci) 
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DOTAZY A DISKUSE

• Je podle Vás něco, co by mělo být přidáno do obsahu vzdělávacích
aktivit?

• Napadají Vás další možnosti propagace či náboru účastníků na tyto
vzdělávací aktivity ve vašem resortu?
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Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.

Nástin možností udržitelnosti jednotlivých intervenčních módů



Dlouhodobé dopady projektu

1. Vytvoření udržitelné formy zdravotní péče pro jedince s
problematickým sexuálním chováním a jejich blízké v českém
prostředí. ANO

2. Vzdělaní profesionálové setkávající se s touto skupinou jedinců na
pomezí zdravotně – sociálně – forenzního systému. ANO

3. Vytvoření metodik a doporučených postupů o parafilní jedince (ve
spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP). ANO
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Možnosti

1. Centrální sexuologická ambulance NUDZ + vytvoření sítě regionálních
pracovníků (udržitelnost dlouhodobé terapie/zdravotnické služby) + web

NUTNÉ ČASNĚ  JEDNÁNÍ S POJIŠŤOVNAMI O MOŽNÝCH UPLATŇOVANÝCH KÓDECH!
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Možnosti

1. Centrální sexuologická ambulance NUDZ + vytvoření sítě regionálních
pracovníků (udržitelnost dlouhodobé terapie/zdravotnické služby)

Limitace:

1. Zdravotní pojištění aktuálně neumožňuje anonymní péči, anonymní
péče by byla možná pouze v režimu samoplátce

2. Zdravotní pojištění aktuálně nepokrývá poradensko-terapeutickou
péči pro blízké osoby → gesce sociální služeb

3. Zdravotní pojištění nepokrývá náklady spojené s nízkoprahovými
formami péče, tj. krizová linka, online poradenství → gesce sociálních
služeb

4. Zcela chybí pokrytí aktivních forem prevence

6/6



PARAFILIK v systému prevence
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Možnosti

1. Alternativa: Centrální sexuologická ambulance jinde než v NÚDZ

Možnosti:

1. Jiné zdravotnické zařízení s etablovanou sexuologickou ambulancí a
OLS (např. Sexuologický ústav 1.LF)

2. Jiné zařízení umožňující proplácení sociálních služeb (např.
CDZ/FOKUS)

„Registrace pro sociální služby v rozsahu služby sociální prevence, a to sociální 
rehabilitace dle § 70 zákona o sociálních službách v ambulantní a terénní formě“
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PARAFILIK v systému prevence
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Možnosti

2. Centra duševního zdraví pro pacienty/klienty s nařízeným ochranným
léčením (CDZ OL) (MZ)

• Nový článek v síti ambulantních služeb pro osoby v OL (terciální
prevence)

• Poskytnutí komunitní a multidisciplinární služby zaměřené na
preventivní, léčebnou a léčebně rehabilitační péči

• Kontaktní místo ROVNĚŽ pro nedelikventní osoby s parafilní preferencí,
které zajistí diagnostiku, zhodnotí jejich rizikovost a doporučí a dodá
terapeutické a edukační služby → logika časné prevence

="Post koordinátora prevence na pomezí sociálních a zdravotních služeb“
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Možnosti

Koordinátor prevence: Aktivní prevence a včasná intervence v rámci

CZD OL

• Aktivní vyhledávání klientů ve zvýšeném riziku páchání sexuální

delikvence: edukační aktivity pro odborníky a veřejnost, cílení na

rizikové osoby ve spolupráci s policií a spolupracujících organizací

• Koordinace a obsluha komunikačních a kontaktních kanálů (např.

anonymní informační linka, email)

• Tvorba individuálního plánu intervence: dobrovolná ambulantní či

ústavní OL, preventivní poradenská a terapeutická péče dle evidence-

based programů ze zahraničí a programu Parafilik (délka dle

expertního zhodnocení rizikovosti klienta) v individuálním a

skupinovém módu, krizové poradenství
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Možnosti

3. Udržitelnost nízkoprahových forem péče – krizová linka (MPSV?)

• Anonymní služba telefonické krizové pomoci není hrazena zdravotními

pojišťovnami, z naší zkušenosti ale vyplývá, že je důležitým kanálem

pro získávání klientů do dlouhodobé terapeutické intervence.

• Cena krizové linky v programu Parafilik je 315 820 Kč/rok (plat,

zřizovací náklady, provozní náklady)

→ hledáme možnosti udržitelnosti

„Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022“.
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PARAFILIK v systému prevence
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Možnosti

4. Udržitelnost nízkoprahových forem intervence – tzv. 
detterance/warning message (aktivní prevence, MV/PCR)

• EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse, 2020
odkaz na dokument zde: https://ec.europa.eu/…pdf

„Evropské středisko pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti
němu.“ – doporučení vycházející z PCR/MV v rámci našeho předsednictví

• Nové projekty zahrnující evidence-based testování efektivity
(HORIZON, OPZ)
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PARAFILIK v systému prevence
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Body k diskuzi a úkoly pro členy platformy

• Odborná revize české situační analýzy (finalizace v průběhu května 2022)

• Pomoc při prosazování záměrů prevence sexuální delikvence na úrovni
poradních a pracovních skupin při Úřadu vlády ČR

- Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

- Výbor pro práva dítěte

- Republikový výbor pro prevenci kriminality

- Tipy na další vhodné pracovní skupiny?

• Udržitelnost krizové linky a preventivních strategií - podpora preventivních
služeb z nadregionální sítě MPSV? spolupráce s PČR?

• Udržitelnost terapeuticko-poradenských a sociálních služeb pro blízké osoby
parafiliků a osob ve zvýšeném riziku sexuální delikvence: hledání cesty
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