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Projekt Parafilik
Národní ústav duševního zdraví , za podpory MPSV ČR
(3.5 let, do 2022)
Program primární intervence pro parafilní jedince, kteří se nacházejí ve zvýšeném riziku
spáchání sexuálního deliktu (a jejich blízké)
Cíl projektu:
VČASNÁ INTERVENCE U OSOB S DO A VČASNÁ PREVENCE KRIMINALITY skrze orientaci na
skupinu ve zvýšeném riziku
JAK?
Poskytnutím edukačních a poradensko-terapeutických ANONYMNÍCH a BEZPLATNÝCH služeb
(on-line i kontaktně), které u nás dosud neexistují ale existují v zahraničí
+ poskytnout data o efektivitě intervencí a dát doporučení pro jejich udržitelnost v ČR

1.

Cílová skupina
OSOBY S PARAFILNÍ PREFERENCÍ (jejich blízké osoby) - odlišnosti sexuality charakterizované
podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10 podle WHO, 2018).

PREFERENCE = CHOVÁNÍ
(28% Blatníková a kol., 2015)

Motto:
Nemůžete za své pocity, můžete za své činy

PARAFILIE NENÍ VĚCÍ VOLBY, ALE VROZENÝCH DISPOZIC. Parafilie je stabilním rizikovým
faktorem recidivy SD (Mann et al., 2010)

2 skupiny: Preference pro neobvyklé sexuální objekty (zejména
dětské = pedofilie, hebefilie, atd.) nebo sexuální aktivity zahrnující
nesouhlas ze strany sexuálního objektu/ sexualizaci násilí.

1.

Cílová skupina – REDEFINICE
Delikvence jako faktor, se kterým je nutno počítat a nevylučovat jej v projektu Parafilik!
1.

Nedetekovaný parafilik v komunitě či mimo komunitu
(delikventní/nedelikventní)

2.

Detekovaný parafilik po OL
•

1.

1.

Riziko spáchání sexuálně motivovaného TČ po ukončení OL se pohybuje v rozmezí
10/17,1 % (měřeno po 10/20 letech po ukončení OL)

Blízké osoby

Implementační schéma

I. Mapování
současného stavu
• Česká situační
analýza
• Zahraniční
příklady dobré
praxe

1.

II. Platformy
partnerů
• vytvoření české
odborné
platformy
• vytvoření
zahraniční
platformy
• síťování
organizací
zaměřených na
prevenci
sexuálního násilíi
v ČR

V. Diseminace
III. Terapeutický tým
a výcviky
• vytvoření
terapeutického
týmu
• poskytnutí
členům týmu
odpovídající
vzdělání a výcvik

IV. Nastavení
programu
• určení cílové
skupiny
• rekruitační
strategie
• webové stránky
• online a telefonní
poradna
• Kontaktní terapie
• VI. evaluace
efektivity

• Mediální
komunikace
• Komunikace s
odborným
publikem a
stakeholdery
• Vytváření strategií
pro práci v
regionech
• Vzdělávání
externích
odborníků
• Návrhy na
udržitelnost
• Materiály dobré
praxe v ČR

I.

Mapování současného stavu

• Redefinice cílových skupin
• Výběr základních intervenčních
postupů
• Rešerše a poradensko-terapeutických
metod
• Výběr assessmentové baterie
• Překlad Guidlelines 2020

1.

Česká rešerše
• Rozšíření:
• možnosti intervence v období pandemie COVID-19
• nové metody nekontaktní intervence
• intervence pro on-line sexuální delikvenci
• DOKONČENO:
• Rešerše efektivity psychologických intervencí u osob s
rizikem páchání sexuálně motivované trestné činnosti u
dětí a dospělých
• Studie v komunitě ČEPEK
• 4 projevili zájem o kontaktní terapii v Praze, dvě desítky
dalších uvedlo, že účast v projektu zváží, 10 by uvítalo
rozšíření do krajů, 13 jedinců upřednostňuje online sezení
oproti kontaktním
• Studie pracovní zkušenosti a připravenosti v rámci krizových
linek

I.

Mapování současného stavu

• Redefinice cílových skupin
• Výběr základních intervenčních
postupů
• Rešerše a poradensko-terapeutických
metod
• Výběr assessmentové baterie
• Překlad Guidlelines 2020

Zahraniční praxe
• Rešerše a implementace
• kontaktních poradensko-terapeutických postupů pro
pedohebefilní/nonconsent skupinu (BEDIT, StopSO,
ANOVA)= CV klienta
• assesmentových a diagnostických baterií z projektu Kein
Täter Werden (GER: Berlin, Hannover) a ANOVA/PrevenTell
a PreventIT (Görts et al., 2017) = assessmentová baterie

•

1.

PŘEKLAD GUIDELINES 2020 a příprava nové doporučené
metodiky pro práci s CS pro MZ

II. Platformy partnerů
• Probíhají a rozšiřují se dle aktuálních
potřeb
• Nutnost tvorby dílčích pracovních
skupin

1.

Česká platforma
• 2. česká platforma (10.6.2020); promítání dokumentu V Síti
(23.6.2020)
• Předložena žádost PČR o stakeholderství – detaily spolupráce v
jednání
• Nutnost posílit platformu v oblasti prosazování udržitelnosti:
• zástupci pojišťoven
• rad vlády při pracovních skupin MZ (odbor pro zdravotní
péči) a MV, MS
• Nutnost tvorby dílčích pracovních skupin
• klinická
• výzkumná
• Spolupráce s policií a MV
• Udržitelnost
• Cost-efektivita a evaluace
• Zainteresované instituce a synergie

II. Platformy partnerů

Zahraniční platforma
• 2. zahraniční platforma (20. - 21.7.2020)
•

• Probíhají a rozšiřují se dle aktuálních
potřeb
• Nutnost tvorby dílčích pracovních
skupin

•

Řešení intervenčních módů, risk assesmentových nástrojů, náplně
kontaktního i nekontaktního poradensko-terapeutického
programu, mediální a rekruitační strategie
Fedoroff (SBC, Kanada); Letourneau (Moore Center for the
Prevention of Child Sexual Abuse, USA); Beier, Kuhle (Kein Täter
Werden, Německo); Donald Findlater (LFF, Stop it Now!, UK); Nigel
Hatten (StopSo, UK); Görts Öberg, (Preventell/ANOVA, Švédsko);
Goméz-Durán, (Španělsko); Chollier, (CRIR-AVS PACA, Francie)

• nový stakeholder: německý projekt I Can Change (T. Krüger,
Hannover Medical School), zaměřený na jedince s preferencemi
pro nonkosent
• Spolupráce s EC GRP-CSA prevention network (poradní skupina
okolo nového strategického dokumentu „EU strategy for a more
effective fight against child sexual abuse“).
• Zapojení do konsorcia European Concept for the Prevention of
Child Sexual Exploitation & Human Trafficking Border-Crossing
(ECCSE-HUB; H2020-SU-SEC-2018-2019-2020) - od 2022.

1.

III. Terapeutický tým a výcviky
• Tým vytvořen
• Ukončeny základní terapeutické
zahraniční a české výcviky

1.

Zahraniční a české výcviky:
• Zahraniční výcviky pro kontaktní terapii z velké části dokončeny
bez supervizních částí (BEDIT, StopSO, ESSM school, IOSS
lectures).
• Skills intenzivně procvičovány s metodiky v ČJ, tvořen speciální
plán a materiály podle CV klienta.
• České výcviky a stáže dokončeny (Oznamovací povinnost,
proFEM, sexuologická oddělení PN)
• Probíhají výcviky pro risk assessment (SVR/SAPROF/CR, Stable2007, Acute-2007, Stable 99)
• Zbývá dokončit: Evaluace a posouzení připravenosti kliniků
(prosinec 2020)
• Odloženo kvůli COVID nebo nutno navýšit: především krizová
intervence

Základní schéma projektu

IV. Nastavení programu
•
•
•
•
•
•

Webové stránky
On-line poradna
Self-management - Troubled desire
Návrh rekruitačních strategií
Místo pro kontaktní terapii
Kontaktní terapie, návrh
intervenčního schématu
• Kontaktní terapie
• Návrh terapeutického CV

Zdarma
Anonymně
1.

Intervenční módy
Webové stránky
Online poradenství
Self
assessmentové/managementové
platformy

Kontaktní
terapie (Praha)

Kontaktní
terapie (regiony)
Krizová intervence
telefon/zoom

IV. Nastavení programu
•
•
•
•
•
•

Webové stránky
On-line poradna
Self-management - Troubled desire
Návrh rekruitačních strategií
Místo pro kontaktní terapii
Kontaktní terapie, návrh
intervenčního schématu
• Kontaktní terapie
• Návrh terapeutického CV

1.

• Web: 3 810 lidí (27.2.–20.10.20), nutnost průběžného vývoje a
posílení
• On-line poradna: 50 klientů anonymního poradenství (27.2.20.10.20)
• Troubled Desire: připraveno pro field-testing (pedohebefilní skupina)
• Rekrutační strategie: vytvořeny pro jednotlivé skupiny, připraveny ke
schválení
• Prostory: Prostor na kontaktní terapie v Bohnicích p. 19 od 1.11.2020
• Kontaktní program (on-site a on-line verze): intervenční schéma
připraveno ke schválení
• Kontaktní terapie návrh terapeutických postupů a CV: připraveno ke
schválení klinickou platformou
• Změny kvůli COVID:
• Možná nutnost změnit kontaktní poradensko-terapeutické služby na
on-line mód (zoom medical)
• Možná nutnost navýšit nekontaktní a polo-kontaktní intervence,
zejména pro osoby s preferencí pro nonkonsent a osoby s
problematickým chováním on-line
• Nutnost dočasného zprovoznění krizové intervence

V. Diseminace
• Rozvinut kontakt s komunitami
• Diseminace do odborných
společností
• Úspěšná průběžná mediální kampaň
• Připravena MK pro nedetekovanou
skupinu
• Připravena RK pro detekovanou
skupinu

Komunikace směrem k CS: komunikace s komunitami ČEPEK, sociální
sítě klubů Hell, Ateliér, Web Painart.cz
Komunikace směrem k odborným společnostem:
• Konferenční příspěvky a workshopy: BSD (únor 2020), ČSSM (září
2020), ČLS JEP (říjen 2020), FPD (říjen 2020), SPRSV (říjen 2020)
• Články: 3 v češtině, 1 v angličtině
• Připraveny návrhy grafických materiálů pro experty v oblasti
sexuologie a poskytovatelů psych. služeb (náborové letáky a brožury)
Komunikace směrem k veřejnosti a mediální kampaň:
• Kampaň dosud: 2 tiskové zprávy; 6 článků v médiích; 3 rozhovory v
TV/ rádiu
• Připravená mediální kampaň: začátek 24.11. 2020, plán kampaně a
schválení TV/on-line spotů připraven na schválení
• Komunikace směrem k zahraničí:
• Konferenční příspěvky a workshopy: ESSM (leden 2020); zvaný ESSM
webinář (prosinec 2020);
• Spolupráce s pracovní skupinou EC GRP-CSA prevention network a
konsorciem ECCSE-HUB

Je třeba posílit diseminaci směrem k českým stakeholderům MV, MZ, PČR, MS, VZP.

1.

Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy
Plán průchodu klienta
programem a kontaktní
intervencí, evaluační strategie
3. setkání české platformy 2.11.2020

Cílové skupiny projektu

I.

Nedelikventní jedinci s parafilní preferencí (pedohebefilní/preference pro
nonkonsent)

II. Společností nedetekovaní, delikventní jedinci s parafilní preferencí

III. Delikventní jedinci s parafilní preferencí po ukončení OLÚ nebo v
ambulantní nařízené léčbě
IV. Blízké osoby těchto jedinců

2.

Základní intervenční módy projektu
Intervenční módy
Webové stránky
Online poradenství
Self assessmentové/
managementové
platformy

2.

Popis
Informace, psychoedukace, neindividualizováno
Individuální poradenství, psychoedukace

Sebeposouzení, psychoedukace, bazální terapeutické
metody, odkaz na kontaktní terapii

Kontaktní
terapie

Dlouhodobá komplexní psychoterapeutická intervence s
možností farmakoterapie

Krizová intervence
telefon/zoom

Krátkodobá psychologická služba pro management tíživé
životní situace

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Kontaktní terapeutické intervence: cíle
Diagnostika a risk
assessment
Group
Diagnostics

Psychoedukace

psychoeducation

Dynamické protektivní
faktory: empatie,
sebekontrola, motivace,
vztahy
Well being a sociální
dovednosti

Psychoterapie
(farmakoterapie)

Následná péče

snížení

zvýšení

Znalost sexuálních norem a
vhodného sexuálního
chování

2.

Aftercare

Individuální
terapeutický plán
a zařazení do
skupin

Změna chování/ prevence
selhání v rizikových situacích

Dynamické risk faktory:
kognitivní distorze, nízké
sebevědomí, pocity izolace a
osamění

Efekt kontaktu s terapeutem

Eliminace problematického
sexuálního chování: CSAM,
sexuální delikvence

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Kontaktní terapeutické intervence: CV klienta

2.

 Kombinace kontaktních poradensko-terapeutických postupů pro parafiliky (kombinace postupů a
Diagnostics
technik
BEDIT, StopSO, ANOVA,Aftercare
OLB) = universální CV klienta, tj. seznam povinných metod a

technik, které klient musí za dobu terapie alespoň jednou absolvovat pod vedením terapeuta

(podle individuálního terapeutického plánu upravována intenzita práce v jednotlivých oblastech),
každá metoda zaměřena na konkrétní cíle terapie a evaluační výstupy

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Kontaktní terapeutické intervence: CV klienta

2.

 Souběžně
Diagnostics

tvořen

seznam

a

popis

doporučených

technik

a

materiálů

(pro

Aftercare

individuální/skupinové/online použití) a cvičení pro experty a doprovodný manuál (V. diseminace)
 Inovace: plán speciálně připraven pro nový typ klienta v podmínkách dobrovolné intervence,
kontrolovaná činnost terapeuta kvůli možnosti evaluace/výzkumných projektů (fidelita evaluována)

Kontaktní terapeutické intervence: kontraindikace pro zařazení

I.

Není přítomna parafilní preference (porucha)

II. Závažné psychiatrické komorbidity
III. Primární problém závislosti na návykových látkách
IV. Nízké IQ (pod 75)

2.

ano/naše CS
První kontakt
(web, email,
poradna, tel. linka)

2.

Do 7 - 14 dnů

2. schůzka – klinický
assesment II
(osobní/online)

Doporučení jiných služeb

ne

Bazální screening:
problém, riziko,
motivace

Prvotní
screening/
souhlas s
evidencí?

ano

ne

Doporučení jiných služeb

Zhodnocení dg.,
míry rizika
Klinici, 2-3sezení
2hod
Splnění
kritérií/
souhlas s
evidencí?

ne

Doporučení jiných služeb

ano
Do 7 - 14 dnů

Baterie testů pro
evaluaci
Výzkumníci, 12sezení, 2hod

3. schůzka –
evaluace
(osobní/online)
Souhlas s
podmínkami
kontraktu
ano
Vstup do programu

ne
Doporučení jiných služeb

Záznam v databázi,
anonymní evidence HYDRA

Jednání s potenciálním klientem
kontaktní terapeutické intervence

ano

1. schůzka – klinický
assesment I
(osobní/online)

Naše krizová linka/zoom

Krizová
situace?

Kontaktní terapeutické intervence: nástroje pro klinické
zhodnocení klienta
Určení sexuologické diagnózy:
I. Vstupní diagnostický pohovor pro pedohebefilní klienty a klienty s nonconsent
Strukturováno podle: Česká klinická zkušenost/ESSM sexual history taking guidelines/Kein Täter
werden/DSM-V diagnostic interview checklist/ANOVA)
Materiál připraven k použití, součást CV klienta/klinické dovednosti
Expertní nástroje pro zhodnocení rizikovosti klienta :
I. Historical-Clinical-Risk Management-20, HCR-20 (Douglas et al., 2013)
II. Sexual Violence Risk-20, SVR-20 (Boer, Hart, Kropp & Webster, 1997)
III. Structured Assessment of Protective Factors, SAPROF (de Vogel et al., 2011)

2.

Kontaktní terapeutické intervence: nástroje pro klinické zhodnocení klienta

2.

Kontaktní terapeutické intervence: nástroje pro účely evaluace
1.

Standardizované dotazníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Sebe vnímaná kvalita života
Hodnocení mentálního a fyzického zdraví
Vnímání pohledu většinové populaci vůči CS
Motivace k vyhledávání odborné péče a terapie
Úzkostně-depresivní symptom
Pocity sociálního vyloučení a osamělosti
Sebe regulace a copingové strategie
Kognitivní distorze
Vnímané bariéry při vyhledávání odborné péče
Trauma v dětství

2. Risk Assessment Kvantifikace
• Static-99/R (Hanson & Thornton, 2012)
• STABLE-2007 (Hanson, Harris, Scott, & Helmus,
2007)

•

ACCUTE-2007 (Hanson &

Harris, 2007)

3. Ostatní
• Duševní poruchy
• Inteligence
• Užívání medikace a návykových látek
• Zkušenost se zdravotní péčí

Klient vstupuje do
programu

Možnost
kontaktní
terapie v
Praze?

Jednání s klientem kontaktní
terapeutické intervence

ano
Splňuje
kritéria pro
skupinovou
terapii?
Umístění do skupiny

ano

Splněn limit
minimálníh
o počtu
klientů do
skupiny?
Otevření skupin

Otevřené
skupiny, klinik,
koterapeut,
výzkumník

ano

Plní
kontrakt
individuální
/skupinové
terapie?

ne
1x týdně
porada týmu,
1,5-2hod
ne

Zařazení do kontrolní
skupiny - self
managementová
platforma/online
individuální terapie/bez
intervence
Individuální terapie

Minimální
počet 5
klientů/12
klientů max.
počet
ne

Individuální terapie

Absence 3x na
skupině,
páchání TČ,
navazování
kontaktů se
členy skupiny
ne

Individuální terapie

ano

2.

Pravidelné průběžné
mapování – každých
6 měsíců

Ukončení terapie
/udržovací terapie

Pravidelné průběžné
mapování – každých 6
měsíců

Podoba kontaktní terapeutické
intervence

Rozřazení do skupin

Splněny
podmínky pro
skupinovou
terapii

Pedofilie/hebefilie
(nízké riziko)

Setkání 1x za 2
týdny, 2x50min

Pedofilie/hebefilie
(vysoké riziko)

Preference pro
sexuální násilí (nízké
riziko)

Psychoedukace
– individuální/
Skupinová
2 sezení online
či offline

Preference pro
sexuální násilí
(vysoké riziko)

Setkání 1x za
týden, 2x50min

Setkání 1x za 2
týdny, 2x50min

Individuální
terapie

1x za 4-6 týdnů
- Práce se SF
- Sebepřijetí
Sezení s blízkou
osobou nad
specifickým
problémem
(párová terapie)

Setkání 1x za
týden, 2x50min

Délka trvání intervence cca 1 rok/do naplnění CV klienta

2.

Blízké osoby

Psychoedukace,
podpůrná skupina

Setkání 1x za 2
týdny, 2x50min

Ukončení programu/
zvažován follow up udržovací
skupiny nebo kontakty

Kontaktní terapeutické intervence: diskuze
Prostor pro Vaše otázky a námitky k podobě kontaktní terapeutické intervence:
• Bylo Vám to srozumitelné?
• Máte k tomu nějaké postřehy či námitky?

2.

VI. Evaluace
• Assessmentová baterie
• Základní evaluační strategie

Implementace assesmentových a diagnostických baterií z projektu Kein
Täter Werden (Berlin, Hannover); ANOVA/PrevenTell/Prevent it
I.

Vytvořena základní evaluační strategie pro dopadovou evaluaci
kontaktní terapeutické intervence (evidence-based)
CÍL: prokázat účinek kontaktní terapeutické intervence ve směru
cílů terapie
II.

Doplňkové strategie pro dopadovou evaluaci

III. Vytvořena speciální pracovní skupina pro COST-EFFECTIVENESS
a) vyčíslit komplexní ekonomické dopady kontaktní a on-line sexuální
delikvence v případě dětské/dospělé oběti
b) ekonomicky vyčíslit dopad kontaktní terapeutické intervence ve
smyslu snížení výskytu potenciální oběti

2.

Základní evaluační schéma dopadu kontaktní
terapeutické intervence (pedohebefilní skupina)

PRE-POST Design

2.

Experimentální
skupina

Kontrolní skupina
(není
randomizována, není
nulová intervence)

Pedofilie/hebefilie
(nízké riziko), Praha
N=20

Pedofilie/hebefilie
(nízké riziko), regiony

Pedofilie/hebefilie
(vysoké riziko), Praha
N=20

Pedofilie/hebefilie
(vysoké riziko),
online

Pedofilie/hebefilie
(pacienti v OLÚ)

Assesment
při vstupu

Typ
intervence a
její délka

Evaluační baterie
na místě

Individuální/Skupino
vá/Párová/Medikace
1x za 2 týdny po 1
rok/naplnění CV

Evaluační baterie
na místě
po 6měsících/po
ukončení

Evaluační baterie
online

Self
managementová
platforma Troubled
Desire
Naplnění CV

Evaluační baterie
na místě
po 4/6měsících –
pak online terapie

Evaluační baterie
na místě

Individuální/Skupino
vá/Párová/Medikace
1x za týden po 1
rok/naplnění CV

Evaluační baterie
na místě
po 6měsících/po
ukončení

Evaluační baterie
online

Individuální/Skupino
vá/Párová
1x za týden po 1
rok/naplnění CV

Evaluační baterie
online
po 6měsících/po
ukončení

Terapie v rámci
ambulantního léčení

Průběžný/finální
assesment

Evaluační schéma: doplňkové strategie, poznámky
Evaluace kliniků
I.

Profesní sebevědomí pro práci s CS
(expertní a vlastní hodnocení) – na
začátku/po 6 měsících/na konci

II.

Profesní kompetence pro práci s CS
(expertní posouzení) – na začátku

III.

Fidelita: dodržování CV klienta (výzkumníci)
- průběžně

Evaluace klientů
I.

Akceptibilita terapie ze strany klienta
(výzkumníci) - průběžně

II.

Akceptibilita terapie ze strany klinika průběžně

Doplňkové kvalitativní strategie

2.

I.

Průběžný sběr narativů klientů pro určení účinnosti terapie, odhad zabránění delikvence,
retrospektivní hodnocení oproti stavu bez intervence

II.

Průběžné diářové hodnocení výskytu problematického sexuálního chování, odolnosti při vystavení
rizikovým situacím a výskyt psychiatrických disturbancí

Self-assessment/managementová intervence: Troubled desire
• Online platforma pro pedohebefilní jedince vyvinutá německým programem Kein Täter Werden
https://www.troubled-desire.com/en/
• Self assesmentová platforma pro jedince, kteří nechtějí nebo nemohou vstoupit do kontaktní
terapeutické intervence

• Cílem je zhodnocení sexuální preference, psychoedukace, cvičení pro zvládání rizikových situací
• Bezplatná a anonymní platforma dostupná celosvětově
• Přeložena do několika světových jazyků: němčina, angličtina, španělština, portugalština, francouzština,
ruština, turečtina, hindi, marathi, čeština (bude spuštěna v průběhu listopadu)
• Propagován konzorciem European Concept for the Prevention of Child Sexual Exploitation & Human
Trafficking Border-Crossing

2.

2.

2.

2.

Možné změny a doplnění
I.
II.

Přesun kontaktní terapeutické intervence do online prostředí v plném rozsahu (s využitím
online platformy Zoom for HealthCare)
Částečně administrované self-assesmentové platformy:

A) Prevent it - KBT program po uživatele CSAM (administrovaný na internetu)/ANOVA,
Karolinska Institute, Švédsko
- https://www.iterapi.se/sites/preventit/
- Identifikuje způsoby, které napomáhají redukovat spouštěče CSAM užívání a tím dochází
ke zvýšení kvality života
- Každý klient prochází KBT terapeutickým protokol s přiděleným terapeutem
- Obsahuje 10 modulů, kterými klient prochází po dobu 8 týdnů s terapeutem, následně si
po dobu 4 týdnů může dané moduly projít znovu sám

2.

2.

Možné změny a doplnění
B) Help wanted/Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse, USA
-

2.

https://www.helpwantedprevention.org/
Pro CS pedohebefilní jedinci, cílem je zvýšení well-beingu
Obsahuje 5 krátkých video návodů a interaktivních součástí, je ve fázi testování efektivity
Transkript modulů je k dispozici v angličtině, francouzštině, arabštině, čínštině, hindi a španělštině.

Možné změny a doplnění
B) Help wanted/Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse, USA

2.

Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy
Krizová linka
3. setkání české platformy 2.11.2020

Služba krizové intervence

Krizová intervence

3.

Proč?
1.

2.

3.

COVID-19 restrikce: nárůst sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v online
prostředí (Europol, 2020).
Přetížení krizových linek (Vymětal, Š., 2020). Mapování výzev při poskytování služeb linek
důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti s epidemií COVID–19, za účelem lepší
připravenosti do budoucna.
Včasný záchyt potenciálních klientů terapeutického programu Parafilik (finální telefonní
screening)

Služba krizové intervence

Národní středisko pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC), počet nahlášení šíření CSAM Europolu

3.

DOSTUPNÁ DATA O VYTÍŽENOSTI KRIZOVÝCH LINEK BĚHEM JARNÍHO NOUZOVÉHO STAVU
Název linky

Nárůst hovorů

Nevyřízeno z důvodu
překročení kapacity

Linka první psychické pomoci

+ 120 %

65 % hovorů

Modrá linka

+ 100 %

Linka seniorů

+ 300-350 %

Linka pomoci obětem

+ 40 %

Rodičovská linka

+ 50 %

Linka pomoci v krizi PČR

+ 45 %

Linka bezpečí

Chat: + 40 %

2 000 hovorů/měs.

Zdroj: Výzkumná zpráva - Mapování výzev při poskytování služeb linek důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti s
epidemií COVID–19, za účelem lepší připravenosti do budoucna (Š. Vymětal, Psychologické pracoviště OBP MV ČR)

3.

Služba krizové intervence

Krizová intervence
Cíl intervenčního módu: krátkodobé psychologické služby pro CS a blízké osoby v okamžiku krize
způsobené tíživou životní situací

Jak?
1.
2.
3.

Telefonní linka, každý všední den 12:30-15:30
Online přes chráněnu platformu ZOOM Health Care, dle dohody všední dny 8:30-16:00
Plánované spuštění: 16.11.2020

Kdo poskytuje?
• 3 interventi s dokončeným výcvikem krizové intervence

3.

Služba krizové intervence

Krizová intervence

3.

Omezení služeb
1.
2.
3.
4.

Maximálně 3 telefonická/online sezení v délce cca 45 min
V případě vyhodnocení další potřeby spolupráce, nabídnutí intenzivnější terapeutické
práce, nebo odkázání na jiné služby.
Služby jsou určené pro osoby 18+ (mladší osoby odkázány na adekvátní služby).
Sdělení oznamovací povinnosti v začátku hovoru.

Služba krizové intervence

Krizová intervence
Pro koho určeno:
1.

Pro osoby s neobvyklými sexuálními preferencemi (parafiliemi) v době krize související s pandemií
COVID-19.
• 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

3.

Služba krizové intervence

Krizová intervence

3.

Diseminace
• Webové stránky projektu Parafilik
• V komunitách ČEPEK, BDSM
• Tisková zpráva NUDZ (27.10.2020)

K diskuzi
• Krizové linky
• Nápady vítány

Služba krizové intervence

Krizová intervence: body v řešení
1. Guideline a rozcestník telefonní/online krizové intervence:
2. Telefonní screening klienta: částečně převzat z PrevenTell, základní schéma obsahuje, nutný
pro evaluaci a zařazení klienta do následné kontaktní terapeutické intervence PARAFILIK
3. Příprava a procvičování „struktury“ vedení hovoru v akutní krizi s naši CS:
Výcvik Stop it Now! (soft skills, jak se citlivě ptát, jak pracovat s různou typologií volajících),
supervize

Plánované spuštění 16.11.2020

3.

3.
Služba krizové intervence

• CS AKUTNÍ KRIZE
• CS SEBEVRAŽEDNÉ
MYŠLENKY/TENDENCE

Služba krizové intervence

TISK/MÉDIA

OBĚŤ
SEXUÁLNÍHO
TČ

PROBLEMATICKÉ
SEX. CHOVÁNÍ
ONLINE

INTOXIKACE

RODIČ

OBĚŤ
DOMÁCÍHO
NÁSILÍ

PARTNERSKÁ
PORADNA

3.

CS BLÍZKÉ
OSOBY
AKTUTNÍ KRIZE

ONANISTA

OCD
DĚTSKÁ OBĚŤ

PSYCHOTIK

Služba krizové intervence

INFORMOVANÝ SOUHLAS, MOTIVACE, RIZIKA, MAPOVÁNÍ SITUACE DOMA (počet dětí, partner aj.),
SJEDNÁNÍ SCHŮZKY

3.

Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy
Odborné vzdělávání lékařů,
výzkumníků a terapeutů
3. setkání české platformy 2.11.2020

Odborné vzdělávání lékařů, výzkumníků a terapeutů: STAV
Tým vytvořen
• BEDIT
• StopSo
• Oznamovací povinnost
• proFEM
• Risk assesment SVR/Saprof/HCR
• Sexual therapy (ESSM school, IOSS lecturers)

4.

Odborné vzdělávání lékařů, výzkumníků a terapeutů: STAV
•
•
•
•

Zahraniční výcviky pro kontaktní terapii z velké části dokončeny bez supervisních částí
Skills intenzivně procvičovány s metodiky v ČJ
České výcviky a stáže dokončeny
Probíhají výcviky pro risk assessment

Evaluace a posouzení připravenosti kliniků: prosinec 2020

4.

Přehled vzdělávání

4.

Klinický tým (6)

BEDIT (terapie pedohebefilní CS)
StopSo (terapie non-consent group)
Oznamovací povinnost
proFEM (práce s obětí)
Stáž PNB (ochranné léčení)
Risk assesment SVR/Saprof/HCR
Trénink skills v ČJ + zkouška z technik CV klienta

Výzkumný tým (5)

BEDIT
StopSo
Oznamovací povinnost
proFEM
Risk assesment SVR/Saprof
Risk assesment Stable-2007 & Acute-2007, Stable 99

Tým krizové intervence (3)

Výcvik krizové intervence (Déčko, Remedium)
Stop it Now!
Specializovaný nácvik pod supervizí odborníků z org. Cesta z krize

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Odborné vzdělávání lékařů a terapeutů:
výcvik kontaktní terapie
Výcvik BEDIT The Berlin Dissexuality Therapy 21 hod; online (Beier et al. 2018)
Komplexní program kombinace evidence-based poradensko-terapeutických přístupů a technik k
práci s pedohebefilní skupinou + specifických léčebných postupů farmakoterapie pro low risk
group.
Aplikované přístupy:
CBT/Good-lives/Risk need response/Sexual Therapy/Relaps-prevention
Certifikovaný výcvik na míru (pilotně v Evropě pro ČR)
Chybí supervize (16 h), testování a udělení certifikátu (jaro 2021)

4.

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání lékařů a terapeutů:
výcvik kontaktní terapie
Evidence efektu:
• Recidiva 0% u klientů Kein Täter Werden (CSAM, CSA)
• Snížení risk faktorů pro spáchání trestné činnosti
• Snížení osamělosti
• Snížení kognitivních distorzí podporujících CSA
• Zvýšení empatie k oběti
• Zvýšení adaptivních copingových strategií aj.
Beier et al. (2015)

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Odborné vzdělávání lékařů a terapeutů:
výcvik kontaktní terapie
Výcvik “The Nature of Sexual Offending Stop SO “ (online, 15 hod,
Smith, A. Counselling Male Sexual Offenders: A Strengths-Focused Approach, Routledge, 2017.)
Certifikovaný výcvik zaměřený na osoby s problematickým sex. chováním (parafilní i neparafilní
osoby)
Aplikované přístupy: Good-lives/Triggers-Risk factors/Motivational interviewing/ Solution focused
therapy/ The strenght based approach/Couples therapy
Na míru připraven výcvik v oblasti individuální a párové terapie pro osoby s preferencí pro nonconsent a on-line sexual offending
Chybí supervize (16 h), testování a udělení certifikátu (jaro 2021)

4.

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání terapeutů:
výcvik krizové intervence
Stop it Now! UK - Výcvik krizové intervence (3 krizoví interventi)
• Typologie
• Výhody/nevýhody telefonní práce
• Klíčové dovednosti vedení hovoru s CS
• Jak se ptát
• Jak pracovat s obtížným klientem
• Praxe dovedností
Preventell (Švédsko): aplikovány materiály na telefonní screening
Görts, K., Söderström, E. Z., & Arver, S. (2017). Preventing Sexual Offending–Descriptive
Data From a Swedish Helpline. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), e264.

Odborné vzdělávání terapeutů a lékařů:
příprava pro risk-assessment
Risk assesment SVR/SAPROF, HCR

4.

•

První pilotní certifikovaný výcvik v ČR, HCR – probíhá (dokončení 26.11.2020)

•

Standardizované nástroje

•

Nutné interview expertem + expertní hodnocení

•

Manuály přeloženy a vydány pod záštitou MZ

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání výzkumníků:
příprava pro risk-assessment
Stable-2007 / Acute-2007/ Static 99
•
•
•
•

Kvantifikovatelný risk assesmentový nástroj
Standardizované nástroje mezinárodně užívané
Použitelné v klinické praxi i ve výzkumu
Komplexní sada nástrojů pro hodnocení rizika ze statické, stabilně dynamické a akutní
dynamické perspektivy.

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání terapeutů a lékařů:
trénink skills v češtině
• Stáž PNB Oddělení 5. – Ochranné léčby (Sexuologické oddělení) (16 dní) – práce ve skupině s
delikventním klientem (pedohebefilní/nonconsent)
• Pravidelné setkávání klinického týmu s metodiky a supervizory + příprava materiálů
(sjednocení bazálních znalostí týmu, nácvik intervenčních technik ze zahraničních výcviků v
ČJ, variace pro skupinový/individuální/online mód a různé typy klientů, práce na
psychoedukačních materiálech, fidelita klientského CV, reliabilita diagnostiky a riskassessmentu)
• Příprava podkladů předem týmem Parafilik/metodiky (Kazuistiky, pracovní listy pro tréning
metod - přeloženy, psychoedukační materiály, kontrakty), bude použito pro přípravu
manuálu a programu výcviku pro regionální terapeuty ve 3 r. projektu.

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání terapeutů a lékařů: Zakončení české
části vzdělávání klinického týmu pro kontaktní terapii
• Plánovaný termín prvního testování: prosinec 2020
• Cíl: Přezkoušení z praktických expertních dovedností nutných k vedení klientů projektu
PARAFILIK:
a) seznamu povinných terapeutických postupů v CV klienta
b) tvorba terapeutického plánu
c) diagnostické sexuologické interview a expertní risk assessment.

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

4.

Odborné vzdělávání lékařů a terapeutů:
možné plány do budoucna
• Sexual therapy (ESSM school, IOSS lecturers), výcvik zaměřen na partnerskou terapii a dysfunkce
https://www.essm.org/education/essm-school-of-sexual-medicine/
• Dokončení supervisí BEDIT https://www.kein-taeter-werden.de/
• Dokončení supervizí STOP SO https://stopso.org.uk/
• Jednáme o možnosti supervize pro práci s nonconsent skupinou s „I can change“ (GER)
https://www.praevention-sexueller-gewalt.de/
• On-line offending (E. Quayle) https://www.ed.ac.uk/profile/ethel-quayle
• Specializované výcviky pro konkrétní intervenční módy v případě potřeby klinických pracovníků
u specifických klientů/dle potřeby
• V jednání částečně assistovaná internetová platforma PreventIT(Švédsko) a „Get Help/Get
support“ LFF UK

Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy

Rekruitační strategie
a mediální kampaň
3. setkání české platformy 2.11.2020

Rekruitační strategie jednotlivých cílových skupin
Sebeidentifikovaný
parafilik

Mediální kampaň (tři TV spoty, kampaň na sociálních sítích, články a rozhovory v médiích,
edukační stránky typu Wikipedie - listopad 2020, spoty v lednu 2021)
Svépomocné a jiné internetové komunity (např. ČEPEK, BDSM weby)
Centra krizové intervence a krizové linky

Parafilik v „šedé
zóně“

Mediální kampaň
Centra krizové intervence a krizové linky
Spolupráce s policií – předání kontaktu při podezření – v jednání
Preventivní zprávy – spolupráce s internetovými vyhledavači

Detekovaný
parafilik po o.
léčbě nebo v a.
léčbě

Blízké osoby

Zdravotničtí a jiní experti (sexuologové, psychiatři, psychologové, terapeuti)
Sociální pracovníci (probační a mediační služba)
Spolupráce s policií – v jednání
Preventivní zprávy – spolupráce s internetovými vyhledavači

Mediální kampaň
Kontakty skrze ostatní cílové skupiny (klienty, navštěvující terapii)

Komunikace směrem ke komunitám

5.

-

Komunity osob s pedofilní orientací:
Weby ČEPEK, aj.
-> Desítky aktivních uživatelů - parafiliků

-

Komunity osob s preferencemi BDSM aktivit:
Sociální sítě klubů Hell, Ateliér
Web Painart.cz
-> Desetitisíce sledujících (většinu předpokládáme bez parafilií)

Dosavadní mediální kampaň: souhrn
-

-

5.

3 tiskové zprávy
30 článků a rozhovorů v časopisech a v rádiu
Ocenění novinářskou cenou společnosti ČLS JEP za nejlepší novinářský počin podporující
psychiatrickou problematiku v roce 2019
Spolupráce s filmem V síti ( zatím nejvíce návštěv webu parafilik.cz směřuje z webu tohoto
filmu)

Monitoring dosavadního dosahu do médií

5.

● Rozhovor s Kateřinou

Klapilovou, Ph.D o zvládání
parafilií
(oceněn novinářskou cenou)

●

Rozhovor s MUDr.
Hollým na radiu 1 o
možnostech práce s
parafiliemi

5.

● Rozhovor pro radio wave s

Kateřinou Klapilovou, bořící
mýty, panující ve společnosti o
parafiliích

●

5.

Odkaz na webu
filmu V síti:

Připravená mediální kampaň projektu Parafilik

5.

-

Plánované spuštění:
24. 11. 2020 ke spuštění nabídky kontaktního poradensko-terapeutického módu
intervence

-

Cíl: Zasáhnout všechny cílové skupiny projektu a předat jim informaci o dostupné pomoci

-

Nutné počítat s možností odložení kvůli protipandemickým opatřením!

Připravená mediální kampaň projektu Parafilik
Informace pro
veřejnost

Sociální sítě

Rozhovory
a články

Příspěvek na FB
profilu NUDZ

Tisková zpráva ke
spuštění kontaktní
terapeutické
intervence

Sdílení online
článků a
rozhovorů

5.

Oslovení časopisů,
rádií a online
televizí

Odborná
sféra

TV spoty

Grafické materiály
s kontaktními údaji
do ordinací
odborníků (ČLS,
ČSSM, ČAP, AMRP).

Plánované uvedení
v ČT na přelomu
ledna a února
2020, dále šíření
online (internetové
televize, sociální
sítě).

Šíření na sociálních sítích

5.

-

V rámci oficiálního Facebookového profilu Národního ústavu duševního zdraví

-

Krátký příspěvek, který informuje o spuštění kontaktní terapie a akcentuje možnost
pomoci lidem s parafiliemi, předává kontakty a odkazy na poradenský web projektu

-

Šíření skrze sociální sítě spolupracujících organizací (např. odborné sexuologů a
terapeutů /organizace, věnující se prevenci sex. násilí a zneužívání / film V síti….)
Prosíme o Vaši pomoc se šířením

Kontakty skrze odborníky
•

Konferenční příspěvky a workshopy

•

Připraveny návrhy grafických materiálů pro experty v oblasti sexuologie a
poskytovatelů terapeutických služeb (PS ČLS JEP, SS ČLS JEP, ČSSM, ČAP, AMRP,
SPRSV). Dostupné budou vytištěné k poslání i v elektronické podobě:
- Plakát na nástěnky u expertů
- Informační brožura s sebou, popisující nabídku projektu
- vizitka s kontakty, kde je možné najít pomoc

5.

Ukázka grafických materiálů
•

5.

Obě strany vizitky, další návrhy rádi zašleme k připomínkám

Spoty projektu Parafilik

5.

-

Vytvořené společností Helium film s.r.o., vítězi studentské soutěže FAMU

-

Klipy vznikly za dohledu odborného týmu, jejich scénáře připomínkovali peeři s
pedofilní a sadistickou preferencí

-

Obsah schválen experty v oblasti sexuologie

-

Přislíbeno uvedení klipů v přímém vysílání ČT na přelomu ledna/února okolo
televizní premiéry filmu V síti. Frekvence v jednání.

-

Daší plánované šíření spotů online – online televize, sociální sítě, komunitní weby,
volně k dispozici na youtube pro využití např. při edukaci

Spoty projektu Parafilik: Cíle

5.

-

Představit cílové skupiny projektu Parafilik jako běžné lidi, bojující s problémy

-

Nabídnout jim anonymní pomoc zaštítěnou zdravotnickou institucí

-

Vnést téma parafilií do veřejného prostoru a vytvořit prostor pro osvětové působení
projektu (poskytnutí relevantních informací, vyvracení mýtů)

-

„Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“

Spot č.1 – pedofilní preference
● Tento spot představuje člověka, který má fantazie ohledně intimního kontaktu s

prepubertálním dítětem.
● Zdůrazňuje rozdíl mezi fantazií a realitou, odpovědnost člověka za své činy.

Diskuze
● Plní ve vašich očích spot správně záměr nabídnout pomoc a podporu cílové skupině?
● Jak myslíte, že uvedený spot bude působit na veřejnost?
● Považujete něco ve spotu za nevhodně ztvárněné?
● Vidíte nějaké problémy, které nasazení tohoto spotu do mediálního prostoru může

přinést?

5.

Spot č.2 – preference non-konsent
● Tento spot představuje člověka, který má fantazie ohledně násilného styku s dospělou

ženou.
● Zdůrazňuje rozdíl mezi fantazií a realitou, odpovědnost člověka za své činy.

Diskuze
● Plní ve vašich očích spot správně záměr nabídnout pomoc a podporu cílové skupině?
● Jak myslíte, že uvedený spot bude působit na veřejnost?
● Považujete něco ve spotu za nevhodně ztvárněné?
● Vidíte nějaké problémy, které nasazení tohoto spotu do mediálního prostoru může

přinést?

5.

Spot č.3 – blízké osoby parafiliků
● Tento spot představuje ženu, která nalézá v počítači svého muže fotky prepubertálních

dětí.
● V těchto situacích blízcí parafiliků často nevědí, co dělat – spot klade důraz na jejich
pocity a nabídku pomoci.

Diskuze
● Plní ve vašich očích spot správně záměr nabídnout pomoc a podporu cílové skupině?
● Jak myslíte, že uvedený spot bude působit na veřejnost?
● Považujete něco ve spotu za nevhodně ztvárněné?
● Vidíte nějaké problémy, které nasazení tohoto spotu do mediálního prostoru může

přinést?

5.

Děkujeme
za pozornost!

