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I.

Souhrn činnosti PARAFILIK (1.12.2019 – 1.6.2020)
• Změny pod vlivem COVID-19

II. Situační analýza v ČR: vybrané body
• Cílová skupina – reflexe vymezení a návrhy na rozšíření
• Online poradna PARAFILIK
• Medializace projektu

III. Reflexe zahraniční zkušenosti z hlediska CS (UK, Německo, Francie, Švédsko)

IV. Shrnutí klíčových bodů pro práci platformy

Shrnutí hlavních záměrů projektu
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Shrnutí hlavních záměrů projektu

• Včasná prevence sex. delikvence skrze zaměření vhodné intervence na
skupinu nedelikventních parafiliků (a jejich blízkých osob)
• Anonymita, Dobrovolnost, Informace ohledně oznamovací povinnosti,
mediální kampaň s aspektem destigmatizace, Psychoterapie první volbou,
Celonárodní dostupnost péče
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Situační analýza české zkušenosti
•
•
•
•

Analýza situace CS v ČR a nastavení českého systému pro práci s CS
Analýza statistik počtu parafiliků v populace a v péči odborníků
Stáže na českých pracovištích: 4 OL, 2 detence, 1 věznice, Sexuologický ústav
Průzkumy situace cílové skupiny: 1. výzkum focus groups z celonárodního panelu, 2.
průzkum v rámci komunity ČEPEK, 3. Rozhovory s pacienty s OL a vězení, 4. rozhovory s
klinickými pracovníky, 5. analýza poptávky internetové poradny
Odloženo: Nový průzkum internetových komunit, rozšířený survey klinici

Analýza zahraniční zkušenosti
•
•
•

Proběhly stáže na zahraničních pracovištích: Kein Tater Werden (Německo); Preventell
(Švédsko); CRIR-AVS (Francie); Stop It Now, Stop SO, LFF (UK)
Analýza: Cílové skupiny, terapeutických postupů a dostupných výcviků, módů intervence,
efektivity, způsobu zapojení v systému, propojení se stakeholdery, financování
Odloženo: PrevenSí, Madrid Centro penitenciario Madrid II.-Meco hombres, Universitat
Madrid (Španělsko); Sexual Behavior Clinic - Toronto, Sexual Behavior Clinic – Ottawa,
Waypoint Centre for Mental Health Care - Penetanguishene, Montreal Institut Philippe-Pinel
de Montréal

Výstupy: 4 články v tuzemském odborném tisku, 5 prezentací na konferencích, Rešerše v revizi
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• Funguje česká a zahraniční platforma stakeholderů
• Poradní platforma pro práci kliniků
• Zainteresované instituce:
Aktivity

• Organizace pracující s obětí
• Zástupce za Římskokatolickou církev
• E-bezpečí
• PČR

•Spolupráce s peers z CS: ČEPEK

Výstupy:
2 setkání českých platforem, 1 setkání s institucemi pracujícími s obětí
Zahraniční: 1 setkání, připraveno 2., stáže
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Kein Täter Werden (Německo)
StopItNow (UK, USA)
StopSO (UK)
Lucy Faithfull Foundation (UK)
Sexpo (Finsko)
PrevenTell (Švédsko)
Sexual Behavior Clinics Ottawa (Kanada)
CRIR – AVS (France)
PrevenSí (Španělsko)

Ressursenhet V27 (Norsko)
Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse (USA)

I. Souhrn činnosti PARAFILIK

PARAFILIK

• Proběhl nábor klinického týmu (terapeutů): 3 psychologové, 3 lékaři (sexuolog,
psychiatr/sexuolog, lékař v psychiatrické přípravě).
• 3 junior-specialisté + 1 terénní pracovník NUDZ a evaluátor absolvovali stáže a
některé výcviky.
•Klinický tým: výuková setkání každá týden spolu s metodiky a supervizorem
•Změny v zahraničních výcvicích: domluvené výcviky na míru u Kein Täter Werden,
Stop SO, Stop It Now částečně převedeny do online verse, na podzim supervise
•České výcviky: Profem, Krizová intervence probíhají

Výstup:
Výuka a výběr výcviků podle doporučení klinické poradní platformy
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• Spuštění online poradny 27.2.2020

• přeložení self-assessmentové stránky „troubled desire“
•Práce na vývoji všech částí programu
•Změny v cílové skupině
•V rámci COVID explorace nekontaktních módů intervence

Výstup:
Fungující online poradna (statistiky dále)
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• Probíhá,

vrácena k revizi a dopracování česká situační analýza

Výstup:
Podán a schválen evaluační plán a vstupní evaluační zpráva
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• Spuštění webových stránek s relevantními informacemi
27.2.2020
• Účast v odborných společnostech a na konferencích (ESSM,
Bohnické sexuologické dny)
• Přednáška Czech primary prevention project Paraphile ‘You’re
not responsible for your feelings-You are responsible for your
actions’ pro studenty studijního programu Correctional
Psychology, Pontifical Comillas University (Madrid, Spain)
• MEDIALIZACE: Posílení práce na mediálním obraz
problematiky, press monitoring, práce na mediální kampani
pro oslovení CS

PARAFILIK
I. Souhrn činnosti PARAFILIK : COVID-19

Jak pandemie COVID-19 ovlivnila fungování programů
primární intervence ve světě?
#1
pokles počtu klientů
dropout u stávajících a menší zájem u nových klientů
• nejčastější důvody: (oprávněné) obavy o zachování důvěrnosti
při online komunikaci, finanční obtíže
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Jak pandemie COVID-19 ovlivnila fungování programů
primární intervence ve světě?
#2
prohloubení úzkostně-depresivní symptomatiky
v krajním případě i suicidium
• složení klientely nezměněno
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Jak pandemie COVID-19 ovlivnila fungování programů
primární intervence ve světě?
#3
přijatá opatření
• maximální omezení počtu skupinových sezení
• přechod k telemedicíně (klíčový předpoklad: zachování
důvěrnosti při online komunikaci)
• snížení ceny poskytovaných služeb
• self-help programy (mindfulness, redukce úzkostnědepresivních symptomů, self managementové platformy)
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PARAFILIK: Možnosti intervence během pandemie
•

poskytování zdravotnických služeb přes komunikační technologie (např.
telefon, online intervence, psychoedukační webináře, self-help nástroje)
(Brown, 2017)
→ posilujeme výuku kliniků v oblasti on-line a tel intervence
(zvýšení dostupnosti i u klientů z regionů)

•

Bohatá evidence ukazuje, že jde o plnohodnotnou alternativu k
poskytování intervence „tváří v tvář“, není vhodné pro nové klienty a
assessment, problém se zajištěním anonymity a s proplácením úkonů
(nikoliv parafilik)
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PARAFILIK: Souhrn změn v projektu kvůli COVID
•

Zpoždění rešerší, nutnost zařazení nových proměnných kvůli COVID

→ Survey komunity (ovlivnění situace CS a dostupnosti péče pod vlivem opatření - CEPEK),
Statistiky poptávky (krizová intervence), Statistiky týkající se zvýšení sex. delikvence (Policie,
Kriminologický ústav, klientela organizací pracujících s obětí, počet kontaktáží krizových linek,
zapojení do mezinárodní studie i-SHARE)
→ Žádáme o poskytnutí dat
•

Zpoždění a rozšíření výuky kliniků. Přechod na on-line formu. Začátek posunut na
listopad (reálné pro 1. skupinové terapie), ale doufáme v začátek face-to face terapií již v
září.
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Situační analýza v ČR: reflexe cílové skupiny
•

sebeidentifikující se (dosud nedelikventní) parafilici a jejich blízké osoby v ČR

Proč?
→ PARAFILIK logický kandidát na primární prevenci
•
Sebeidentifikace možná (uvědomují si svou preferenci od dospívání)
•
Parafilie je vrozená a je stabilním rizikovým faktorem recidivy SD (Mann et al., 2010)
•
Existuje fáze latence a to cca 5-10 let, než delikt spáchá (Knack et al., 2017; Piche et
al., 2018).
•
Práce s blízkými osobami posiluje protektivní fakty spáchání sex. delikvence
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Dg.

Celkem

Uvědomení/delikt

Patologická sexuální agrese

N=2

0

Pedo-hebefilní preference

N=4

U 3 chovanců = uvědomění až po deliktu. U 1
chovance doba latence 5 let
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Situační analýza v ČR: reflexe cílové skupiny
Kdo jsou sebeidentifikující se nedelikventní parafilici?
Kolik jich v populaci je?
Jaké mají možnosti v současném systému a vyhledávají pomoc?
Mají motivaci k intervenci, co jim lze nabídnout?
Jsou skutečně parafilici mimo systém nedelikventní, nebo nedetekovaní
systémem?
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Primární prevence
(před újmou)

Pachatelé
(potenciální)

• Ambulantní léčba
sexuologická
• Projekt PARAFILIK
• Sebepodpůrné
komunity ČEPEK

Sekundární prevence
(bezprostředně po újmě)

• Vazby
• Vězení
• Ochranné léčení (6)

Terciární prevence
(po zneužití)
•
•
•
•
•
•

Ochranné léčení
Detence
Probační a mediační
služba
Ambulantní léčba
Psychologická intervence
(Multidisciplinární
forenzní tým)

Na základě
Oběti výcviků, českých a zahraničních stáží se ukázala nedostatečnost systému na více úrovních

Rodiny a blízké osoby

• Ambulantní léčba
• Projekt PARAFILIK
• Sebepodpůrné
komunity ČEPEK

• Probační a mediační
služba
• Ambulantní léčba
• Psychologická
intervence
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Zdroje informací o cílové skupině parafiliků: ověření předpokladů
•
•
•
•
•
•
•
•

Populační průzkum parafilních preferencí
Statistiky ÚZIS, policejní statistiky, statistiky krizových linek
Průzkum na webu České pedofilní komunity
Dotazníkové šetření u tzv. focus group národního panelu české populace
Dotazníkové šetření s kliniky pracujícími s parafilními jedinci
Rozhovory s lékaři a psychology v OL, ZD a Věznici Kuřim
Rozhovory s pacienty, chovanci a vězni v OL a vězeňských zařízeních
Zahraniční zkušenost a analýza poptávky internetové poradny
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Kolik je osob s parafilní preferencí v systému zdravotní péče?
Prevalence parafilních preferencí v ČR (Bártová et al., 2020)

=> nevíme jejich potřeby, ani kolik je delikventních
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Kolik je osob s parafilní preferencí v systému zdravotní
péče?
Údaje z ÚZIS o reálném počtu pacientů s diagnózou F65 v roce 2018 naznačují, že velká část
jedinců s parafilní preferencí nevyhledává zdravotní péči.
Kód

Parafilie

F65.2

Celkem

V ambulanci

Z toho v OLA

Hospitalizace

Exhibicionismus

262

230

151

28

F65.4

Pedofilie

476

412

236

49

F65.5

Sadomasochismus

244

178

83

43

F65.8

Jiné poruchy sexuální preference

372

284

165

70

F65.9

Porucha sexuální preference NS

221

160

78

20

F65

Celkem poruchy sexuální preference

1545

1316

730

211

Nedostatečnost statistik, není spolehlivý údaj, kolik jich přišlo dobrovolně a kolik jich je v ústavní OL.
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Kolik je osob s parafilní preferencí v systému zdravotní
péče?
Údaje od českých kliniků (n=18) vykazují velkou variabilitu v počtu klientů (medián), kteří
přicházejí z vlastní iniciativy a ze systémového nařízení za poslední rok.

survey klinici

Vlastní iniciativa

Systémové nařízení

Muži

4

2,5

Ženy

1

0
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Kolik je osob s parafilní preferencí v systému zdravotní péče?
• Linka důvěry Ostrava (statistiky 2019)
Kategorie „sexuální zneužívání“ (celkem 44 kontaktů, včetně tématiky parafílií)

• Linka důvěry Brno
„ Nevím, ale řekla bych 10-15 hovorů ročně, co volají kvůli deviacím“ (rozhovor zdravotní sestra,
4. 6. 2020)
• „Taková tématika se u nás neobjevuje“ (zdravotní sestra, krizové centrum RIAPS Praha)
• Linka důvěry Praha
Za rok 2019 máme 62 kontaktů s tématem sexuálních poruch (ať už jako téma primární či
přidružené).
= nedostatečnost statistik, vůle ke spolupráci, oslovení CS v okamžiku krize, nedostatečná
připravenost odborníků pro práci s touto klientelou (zařadit do KA 04/06)
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Kolik je osob s parafilní preferencí vyhledává péči?
Průzkum ČEPEK – z 94 osob sebeidentifikujících se s pedohebefilní preferencí 54% z nich uvedlo,
že nikdy nevyhledali odbornou pomoc v souvislosti s jejich sexuální preferencí (61.5 % (n=65) z
důvodu nespokojenosti se současným systémem, zájem o vznik nového programu 80% (n=69) z
nich, mají co řešit: well being, depresivita, suicidalita, soc izolace, vztahy, sebeovládání). 11 ze 72
odpovídajících, tzn. 15% osob uvedlo minulou sex. delikvenci.
80,00%
70,00%

68,10%

62,30%

60,00%
50,00%

43,10%

41,70%

Jiné

Obavy z přidělení
diagnózy poruchy
sexuální preference

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Obavy z vyjevení Obavy z nahlašovací
identity (přiznání
povinnosti
identity odborníkovi)
odbnorníka
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Kolik je osob s parafilní preferencí vyhledává péči?
Focus groups – ze 178 osob (51 s preferencí pedohebefilní, 81 s preferencí pro nekonsensuální
praktiky, 46 s komorbidní preferencí; cílené screenovaní z celonárodního reprezentativního panelu
respondentů) byla četnost kontaktu odborníka 14%.
124 respondentů uvedlo, že pomoc nepotřebují a že mají své sex. chování pod kontrolou (jinak se
důvody nevyhledání shodují s ČEPEK), neměli výrazné problémy se suicidalitou, depresivitou či
strachem z odhalení.
!! Jedná se však z poměrně velkého procenta o osoby, u nichž z nepřímých měření vyplývá, že se
dopustili trestného činu (87 % čerpalo ve svých sex. představách převážně z reálných pornografických
materiálů u nichž převažoval parafilní obsah, někteří uvedli i reálnou zkušenost) a s vysokým skóre v
měřeních, které poukazují na zvýšené riziko sex delikvence (Bumby molest scale, Bumby rape scale)!!

PREDIKTIVNÍ model „Kdo vyhledá odborníka“ v kontextu parafilie: s největší pravděpodobností
odbornou pomoc vyhledají lidé, kteří vykazují větší depresivní tendence, mají sami motivaci
odborníka navštívit, věří, že jim bude schopen pomoci, a ti, kdo své sexuální chování považují v
nějakém ohledu za škodlivé, ale nejsou schopni je změnit.
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Zkušenosti osoby s parafilní preferencí v nařízené léčbě
Český model: k léčbě jsou zasíláni (dobrovolně, či nařízení soudem) pouze pachatelé s parafílií.
Riziko spáchání sexuálně motivovaného TČ po ukončení OL se pohybuje v rozmezí 10/17,1 % (měřeno po
10/20 letech po ukončení OL).
• Rozhovory s pacienty OL a vězni
"Mít svého odborníka se kterým si mohu otevřeně povídat. Kdo mě zná a všechno ví. Ten by mi byl oporou
venku."
"100% bych to neudělal, kdybych věděl o diagnóze dřív a pracovali by semnou na tom.„

„... Byla by možnost být součástí Vašeho programu po tom, co mě odsud propustí?…“

Důvody ze strany cílové skupiny: Nedostatečná reintegrace, dlouhé čekací lhůty, motivace k zapojení do
projektu Parafilik
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(Ne)chodí dobrovolně?
Výpovědi ze strany odborníků:
"Ano, takový pacienti k nám chodí, je u nich důležitá motivace…„
"Za celou svou 25 letou kariéru jsem měl tak jednoho, co by přišel sám …"
" Teď jsem si vzpomenula na jednoho…to je prostě ten přístup a postoj a tak dále. Samozřejmě je založený
na těch samých principech, co u ochranek až na to, že u těch ochranek tam je prostě ta nařízená léčba. Ale
jinak celý postup léčby, diagnostika, léčba náhledem, léčba...léčba medikamenty, to je úplně stejné. Tam
není rozdíl."
Důvody ze strany systémové péče: Nedostatečná kapacita odborníků pro provozování intensivní
psychoterapie či návazných skupin (20,6 pacientů na 1 sexuologa; ČLK, 2018). Ostatní pracovníci
nespecializovaní (neexistuje profesní příprava)
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Situace CS v systému péče v ČR
→ Delikvence jako faktor u CS, se kterým je nutno počítat a nevylučovat jej v projektu Parafilik, je třeba
mluvit o parafilicích NEDETEKOVANÝCH systémem.
→ Je třeba zařadit metody (výcvik) pro práci s pachateli sex. násilí a uživateli parafilní pornografie, důkladný
výcvik v risk assessmentu (kritérium pro nastavení terapeutického módu).
→ Máme zde 3 skupiny parafiliků, jimž je možno nabídnout intervenci, kteří se liší potřebami co řešit,
motivací k terapii a risk faktory sexuální delikvence.
Parafilik 1 nedetekovaný komunita: malá proporce zkušenost s delikvencí, většinou užívání CSAM,
motivace k terapii, sebeidentifikace, anonymita, dobrovolnost, řeší psychického a společenského
rázu, sebepřijetí, potřebuje zapojit blízké osoby
Parafilik 2 nedetekovaný : malá motivace k terapii, neuvědomuje si rizikovost své preference,
omezená sebeidentifikace – nutnost psychoedukace, terapie a přesvědčení o vhodnosti do péče,
nutná anonymita.
Parafilik 3 detekovaný po OL: motivace ke kontinuální terapii, řeší reintegraci, sex. sebeovládání,
sebepřijetí, potřebuje zapojit blízké osoby, není nutná anonymita
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Situace CS v systému péče v ČR:
oslovení možné skrze komunity a mediální cílenou kampaň
šíření informací, mediální cílená kampaň, zařazení do sexuální výchovy, neinvazivní
nabídka terapie pro pachatele sex. delikvence (spolupráce s policií)
spolupráce s ambulantními lékaři v neanonymním módu

Rozšíření cílové skupiny
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Další problém s cílovou skupinou: mladiství a nezletilí
Z rozhovorů s kliniky, delikventními osobami i z dotazníků vyplývá problém
neexistující nabídky péče pro mladistvé osoby s problematickým sexuálním
chováním. CS akcentuje nejvyšší nutnost informací (sex. výchova, weby) a
nabídky (anonymní anebo rodinné) odborné péče v období puberty a
adolescence, kdy si začínají uvědomovat svou preferenci a 40-60% vykazuje
známky parafilního chování již během dětství a adolescence (Abel et al.,
1993, Elliot et al., 1995) spáchá první delikventní čin do 18 let.
Problémy: vysoká latentní kriminalita, problematická diagnostika, heterogenní
skupina

Rozšíření cílové skupiny
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Další problém s cílovou skupinou: mladiství a nezletilí
Mravnostní kriminalita v ČR V letech 2009-2019
registrováno
rok

počet

objasněno
spácháno nezletilými
(1-14)
počet

procenta

2019
2 733
216
7,9%
2018
2 655
174
6,6%
2017
2 363
155
6,6%
2016
2 241
147
6,6%
2015
2 256
133
5,9%
2014
2 205
120
5,4%
2013
2 109
101
4,8%
2012
1 981
122
6,2%
2011
2 086
84
4,0%
2010
1 811
97
5,4%
2009
1 730
100
5,8%
Zdroj: Statistické přehledy kriminality za rok 2019, 2018, 2017, 2016 (Policie ČR)

spácháno mladistvými
(15-17)

celkem spácháno nezletilými a mladistvými

počet

procenta

počet

procenta

340
319
252
244
198
198
216
198
185
166
174

12,4%
12,0%
10,7%
10,9%
8,8%
9,0%
10,2%
10,0%
8,9%
9,2%
10,1%

556
493
407
391
331
318
317
320
269
263
274

20,3%
18,6%
17,2%
17,4%
14,7%
14,4%
15,0%
16,2%
12,9%
14,5%
15,8%

→ vysoké procento sexuálních deliktů pácháno juvenily, nárůst sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Rozšíření cílové skupiny
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Další problém s cílovou skupinou: Mladiství a nezletilí
P4: mladistvý a nezletilý s problematickým sexuálním chováním
Řeší problematické chování, často delikt rodině, neumí správně rozeznat
vhodné a nevhodné chování, neví o dostupnosti anonymní péče, často za něj
řeší blízké osoby, je nutná spolupráce s nimi.
Péče o Juvenilní osoby v rámci těchto zahraničních projektů:
Zahrnuje terapeutickou péči, práci s blízkými osobami, přesah do sex. výchovy!

= Nelze řešit v rámci projektu Parafilik, nutné podat speciální projekt. Nutnost rešerše
osnov sex. výchovy v ČR a explorace možností systematické intervence
- SPOLUPRÁCE S MŠMT a edukačními programy práce s obětí, e-bezpečí, spolupráce s
tiskem a programy pro nezletilé

II . Situační analýza ČR: rozšíření cílové skupiny
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Osoby s problematickým sex. chováním na internetu „predátoři“
-

-

-

Evropské výzvy v oblasti prevence kriminality zaměřené na toto téma, neexistence sítě
terapeutů v mnoha národních státech (HELP.eu)
Rozšíření fenoménu: Podle českých dat (E-bezpečí, 2017) bylo 7 % nezletilých, provozujících
sexting, k tomuto jednání donuceno jinou osobou, podle našich dat (2020) bylo z dětí do 15
let cílem cybergroomingu 1 % chlapců a 2 % dívek do 15 let
Pachatelé: podíl lidí s parafiliemi zůstává neznámý (výzkumy uvádějí 10 – 30 % jedinců s
parafilní preferencí – Seto et al., 2012, Briggs et al., 2011), je zapotřebí další výzkum
preferencí a motivací online „predátorů“ (objevuje se i sexuální frustrace, psychosex.
nezralost, jiné typy parafilií, vyšší prevalence juvenilů).
Díky dokumentu V síti se toto téma dostalo do hledáčku českých médií (viz dále) a odhalilo že
tito lidé se nemají kam obrátit s prosbou o pomoc (Parafilik on-line poradna byla v době
spuštění projektu jedinou volbou, ostatní organizace nabízejí službu obětem).

II . Situační analýza ČR: rozšíření cílové skupiny
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Osoby s problematickým sex. chováním na internetu „predátoři“
Parafilik 5: osoby s problematickým sexuálním chováním na internetu (s i bez
parafilie, delikventní v on-line prostoru), samostatně nemotivovaní k terapii
→ vyžaduje rozdíl v cílení, poskytnuté terapii, vyšší spolupráci s policií, snahu o neinvazivní
oslovení skrze oběti, zaručení anonymity
•
•
•

Rozšiřování povědomí v paraf. komunitách (kde je vyšší prevalence)
Spolupráce s policií (inspirace zahraničím) – hledání „hot spots“ kde se problematické osoby
objevují, využití metod trackování ze strany kriminalistů
Zařazení do evropského projektu HORIZON 2020: European Concept for the Prevention of
Child Sexual Exploitation (ECCSE) – a to týmu parafilik i Law Enforcement Agency z ČR

Osvěta:
• Přednášky, workshopy pro pracovníky s mladistvými, spolupráce s edukačním týmem V síti,
revize osnov pro sex. výchovu, spolupráce s kampaněmi institucí pracujících s obětí
(konsent)

V síti

PARAFILIK

Dokument V síti

Příležitost pro projekt Parafilik
- Navázání spolupráce – zvýšení
dosahu projektu

Stránky pro veřejnost
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Stránky pro veřejnost parafilik.cz
Náplň stránek:
- Informační sekce (vysvětlení jednotlivých parafilí, odpovědi na
nejčastěji kladené otázky –> osvětové působení i pro širokou
veřejnost)
- Poradna (v textové podobě) pro cílovou skupinu a její blízké
https://parafilik.cz/poradna/
- Mediální odkazy, související s projektem
Uvedení do provozu:
- 27. 2. 2020

Stránky pro veřejnost
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Principy poradny

Bezpečí a důvěryhodnost na prvním místě:
- Anonymní kontakt, testy stránek
- Zásady práce s klienty – probíhá tvorba metodiky,
konzultace s odborníky (5 dní na odpověď)
- Cíl: Doporučení konkrétní pomoci

Stránky pro veřejnost
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Statistiky poradny

- 1968 návštěvníků stránek k 10. 6.
- 29 klientů, se kterými jsme řešili jejich situaci
- 10 z nich jsou lidé, kteří již překročili zákon, nebo
připouštějí, že ho mohou porušit

Stránky pro veřejnost
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Poptávka z poradny

- Nejasné preference, prosba o vyšetření
- Konkrétní parafilie, jak s ní pracovat?
- Matky a kamarádi, kteří mají strach/podezření k blízkým,
že by mohli někomu ublížit
- Lidé, kteří už nyní píší o nelegálních aktivitách

Stránky pro veřejnost
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Střípky z poradny

„Jde mi o to, že si nejsem jistý jestli jsem pedofil nebo ne.
Chtěl bych v tomto mít jasno.“
„Je pravděpodobné, že jsem zoofil a nechci si to přiznat?“

„Ptám se tedy jak se mám zachovat v takové situaci? Mám jít
na policii a nahlásit ho za držení dětské pornografie? Nechci ho
úplně zničit. Chci mu i pomoct, ale zase nemůžu něco
takového přehlížet. Nevím si rady.“

Mediální strategie
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Parafilik a média – z čeho čerpáme

Dobrá praxe:
- Zahraniční zkušenost z hlediska medializace
- Workshop s PR expertem M. von Heyden
- Diskuze s týmem projektu Destigmatizace lidí s duševním
onemocněním NUDZ
- Komunikace s peery v komunitách

Mediální strategie
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Parafilik a média – současnost

Zatím neprobíhá cílené oslovení CS skrze média (spuštění září
2020)
Rozhovory a články:
- Tiskové zprávy, idnes, ECONOMIA, Totalfilm, e-bezpečí,
Heroine, Painart, ČEPEK
Další online propagace:
- Webové stránky filmu V síti
- Sociální sítě skrze oficiální stránku NUDZ a SexLabu
- Informace a rozhovory na komunitních webech, wikipedii

Mediální strategie
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Parafilik a média – co se bude dít?

• Příprava na případné negativní reakce s PR expertem M.
von Heydenem
• Klipy, určené do veřejnoprávních médií a na soc. sítě
• Propagace na komunitních webech a akcích
• Další spolupráce s týmem filmu V síti

Mediální strategie
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Parafilik a kontakt CS – co dělat dál...?
Přímé cílení
• Internetové vyhledávače
• Rozšiřování povědomí v komunitách a mezi odborníky
• Spolupráce s policií (inspirace zahraničím)
Osvěta:
• Přednášky, workshopy pro veřejnost, oslovení osobností
(německá zkušenost s youtubery)

Zahraniční zkušenost
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Inspirace ze zahraničních programů
•
•
•
•

UK (Lucy Faithfull foundation, Stop it Now!, Stop So)
Švédsko (Preventell)
Francie (CRIR-AVIS)
Německo (Kein Taeter Werden)

Zahraniční zkušenost
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STÁT

UK

Název
organizace

Cílová skupina

Mód intervence

Typ prevence

LFF

veřejnost, politici, odborníci

workshopy/výcvik/přednášky/
lobbing/edukační materiály

P/S/T

delikventní/nedelikventní osoby
se sex.zájmem o děti, blízké
osoby/rodiny, "online offenders",
delikventní/nedelikventní osoby
s rizikovým sex.chováním, blízké
osoby/rodiny, "online offenders",
delikventní/nedelikventní jedinci
s parafilní preferencí, "online
offenders", "hands-on offenders"

online edukační moduly,
telefonní intervence, skupinová
edukace (online offenders)

P/S/T

individuální/párová/online
skupinová terapie pro rodiny

P/S/T

individuální/párová/skupinová
terapie/telefonní
linka/email/chat

P/S/T

Stop it Now!

StopSO

Sweeden

Preventell

France

CRIR-AVS

delikventní/nedelikventní jedinci
s parafilní preferencí

individuální/párová/skupinová
terapie

P/S/T

Germany

Kein Täter
Werden

delikventní/nedelikventní jedinci
s pedo/hebefilní preferencí

individuální/párová/skupinová
terapie/online moduly

P/S

*P=primární prevence/*S=sekundární prevence/T= terciární prevence

Zahraniční zkušenost

PARAFILIK

STÁT

Název organizace

LFF

UK
Stop it Now!

StopSO

Financování
Fundraising/finanční dary (NGO,
sociální org.)
Fundraising/finanční dary (NGO,
sociální org.)
Fundraising/samoplátci (NGO, sociální
org.)
Stát/pojišťovna/samoplátci (zdravotní
org.)

Spolupráce s policií

Počet klientů

ANO

2018/2019:1 922 osob
absolvovalo výcvik, 1418
veřejných přednášek,
610000+ navštívilo web

ANO

2018/2019: 5 388

ANO

2019: 1 000 kontaktů

Sweeden

Preventell

ANO

France

CRIR-AVS

Stát/pojišťovna (zdravotní org.)

ANO

Germany

Kein Täter Werden

Sponzoring/Stát (zdravotní org.)

ANO

2012-2019: 3 500+
kontaktů
11/2019-1/2020: 250
kontaktů
2005-12/2018: 13 000+

PARAFILIK
Společné projekty

Co jsme implementovali?
• Zřízení online poradny
• Přechodná telefonní intervence
• Příprava mediální kampaně (inspirace německým
programem)
• Terapeutické výcviky (Německo, UK)
Co bychom rádi?
• Rozšíření cílové skupiny
• Spolupráce s PČR

Konec

