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Projekt Parafilik
Národní ústav duševního zdraví, za podpory Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR (3.5 let, do 2022)
Program primární intervence pro parafilní jedince, kteří se nacházejí ve
zvýšeném riziku spáchání sexuálního deliktu (a jejich blízké)
Cíle projektu:
VČASNÁ INTERVENCE A VČASNÁ PREVENCE KRIMINALITY
• Poskytnutí edukačních a poradensko-terapeutických ANONYMNÍCH a
BEZPLATNÝCH služeb (on-line i kontaktně), které u nás dosud neexistují
pro skupinu ve zvýšeném riziku
+ poskytnout data o efektivitě intervencí a dát doporučení pro jejich
udržitelnost v ČR

I. Mapování současného stavu
ČESKÁ REŠERŠE

ZAHRANIČNÍ REŠERŠE

• Průzkum pracovní zkušenosti a
připravenosti v rámci krizových
linek

Tlak na vytvoření databáze pro efektivní
preventivní programy ze strany
pachatele:

• Průzkum v BDSM komunitách

1.

Překlad strategických dokumentů

• Doplnění o statistiky PČR

2.

Rešerše intervencí pro on-line
sexuální delikvenci

3.

Připojení do pracovní skupiny Joint
Research Centre v rámci Evropské
komise (kritéria pro posuzování
programů, které budou spadat do
nové rešerše)

• Finalizace závěrů a doporučení

Klasifikační kritéria posuzování preventivních
programů (JRC workshop)
S parafilií
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II. Platforma partnerů
Česká platforma

• 3. česká platforma (2. 11. 2020), dílčí setkání a komunikace s českými
stakeholdery
• Nový předseda SS ČLS JEP – práce na doporučených postupech péče o
jedince s poruchou parafilní preference

• Nový stakeholder Policejní prezidium ČR – spolupráce na vývoji
analyzačních softwarů a preventivního cílení rizikových osob v on-line
prostoru
• Navázání spolupráce s Probační a mediační službou – vzájemné
doporučování služeb vhodným klientům
• Zapojení stakeholderů do výpočtu nákladové efektivity

II. Platforma partnerů
Zahraniční platforma
• Nový stakeholder: Prof. Peer Briken (ředitel Institute for Sex Research
and Forensic Psychiatry at the University Medical Center HamburgEppendorf), supervize klinického rozhodování a evaluačního procesu
• K. Klapilová
• je členem konsorcia European Concept for the Prevention of Child
Sexual Exploitation & Human Trafficking Border-Crossing, jehož
cílem je vytvoření společné evropské vědomostní platformy
(kooperace preventivních programů napříč EU)
• spolupracuje s Joint Research Centre, který v současné době
mapuje evropské iniciativy v boji proti dětskému zneužívání
• Mezinárodní spolupráce na společných projektech v rámci Horizon
2021 a Internal Security fund v oblasti sekundární prevence

III. Terapeutický tým a výcviky
Příprava terapeutického týmu
• Od září 2020 pravidelné setkávání klinického týmu s metodiky projektu:
intenzivní nácvik získaných dovedností (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).
• Evaluace a posouzení připravenosti kliniků (16.12.2020): 4 terapeuti
• Od ledna 2021 pravidelné schůzky klinického týmu
• 2 noví členové terapeutického týmu (psychologové v atestační přípravě
z PN Bohnice, oba zkušení pro práci s naší CS)
• Aktuální stav: 2 lékaři a 5 psychologů

III. Terapeutický tým a výcviky
České a zahraniční výcviky
• Dokončeny výcviky pro risk assesment (HCR, SVR, SAPROF; Static-99;
Stable-2007 a Accute-2007)
• Dokončené výcviky a stáže pro krizové interventy týmu

• Specifické výcviky v reakci na potřeby klientů
• Good Lives Model (Prof. D. Prescott)
• Kinky sexuality (IOSS lectures)
• Kompulzivní sexuální chování/hypersexualita (K. Görts Öberg)
• Specifika párové terapie u parafilních jedinců (v jednání)

IV. Nastavení programu
Intervenční módy
Webové stránky
Online poradenství
Self assessmentové/
managementové
platformy
Kontaktní
terapie
(Praha/regiony)
Krizová intervence
Telefon/Cisco Webex

Popis
Informace, psychoedukace, neindividualizováno
Individuální poradenství, psychoedukace
Sebeposouzení, psychoedukace, bazální
terapeutické metody, odkaz na kontaktní terapii
Dlouhodobá komplexní psychoterapeutická
intervence s možností farmakoterapie

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

IV. Nastavení programu
• Webové stránky: rozdělení webových stránek (pro klienty a pro
odborníky), změna grafického designu
• On-line poradna: 131 dotazů
• Troubled Desire: probíhá field-testing (zdržení kvůli technickým obtížím)
• Rekruitační strategie: probíhají v online i offline prostoru

• Kontaktní terapie: finalizace terapeutických postupů a CV klienta,
součást Doporučených postupů pro práci s CS (výstup projektu)
• Kontaktní program: spuštěn v prosinci 2020
• Ponechání nabídky služeb krizové intervence

V. Evaluace
• Procesní evaluace - odevzdána 1. průběžná evaluační zpráva na MPSV
ČR
• Finalizace evaluační strategie pro dopadovou evaluaci (evidence-based),
implementace assesmentových a diagnostických baterií z projektu Kein
Täter Werden (Berlin, Hannover, Hamburg); ANOVA/PrevenTell/Prevent
It
• Pracovní skupina nákladové efektivity (členové interního týmu a H.M.
Broulíková, M. Páv, externí poradci)
a)

b)

vyčíslit komplexní ekonomické dopady kontaktní a on-line sexuální
delikvence v případě dětské/dospělé oběti – oslovení konkrétních
stakeholderů s žádostí o dodání vyčíslení nákladů na straně
PČR/justice.
ekonomicky vyčíslit dopad kontaktní terapeutické intervence ve
smyslu snížení výskytu potenciální oběti

VI. Diseminace
Komunikace směrem k CS: oslovení nových komunit (AB/DL, human pups);
pokračující komunikace s komunitami ČEPEK, Pedonia a peery z BDSM
komunit
Komunikace směrem k odborníkům:
• Konferenční příspěvky: BSD (únor 2021), AMRP (květen 2021)
• Odborné materiály: 2 články a 1 kapitola
• Rozesílání náborových brožur do odborných společností (SS ČLS JEP, PS
ČLS JEP, ČMPS, ČSSM, AMRP, SSP, AKS…)
• Osobní komunikace s odborníky (sexuologové, psychiatři, pracovníci
probační a mediační služby)
• Příprava specializovaného výcviku Sexuální terapie neobvyklých
sexuálních preferencí pro terapeutickou práci s lidmi s parafilní
preferencí a jejich blízkými

VI. Diseminace
Komunikace směrem k široké veřejnosti:

• 4 tiskové zprávy, 52 článků v médiích, rozhovory v TV/rádiu/podcasty
• Přednášky pro široké publikum a na VŠ
• Mediální spoty (uvedeny v ČT a online médiích iDnes, Týden, Lidovky.cz),
následně sdíleny na sociálních sítích
• Online propagace: sociální sítě, Google Ads
Komunikace směrem k zahraničí:
• Konferenční příspěvky a workshopy: zvaný webinář ESSM (prosinec
2020)
• Spolupráce s pracovní skupinou EC GRP-CSA prevention network a
konsorciem Joint Research Centre při Evropské komisi

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Diagnostics
Aftercare

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

Představení cílů poradensko-terapeutické
intervence
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Základní intervenční módy projektu
Intervenční módy
Webové stránky
Online poradenství
Self assessmentové/
managementové
platformy
Kontaktní
terapie
Krizová intervence
Telefon/Cisco Webex

Popis
Informace, psychoedukace, neindividualizováno
Individuální poradenství, psychoedukace
Sebeposouzení, psychoedukace, bazální
terapeutické metody, odkaz na kontaktní terapii
Dlouhodobá komplexní psychoterapeutická
intervence s možností farmakoterapie
Krátkodobá psychologická služba pro management
tíživé životní situace → reakce na COVID-19

Cílové skupiny
Osoby s parafilní preferencí a jejich blízké osoby - odlišnosti sexuality
charakterizované podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10 podle
WHO, 2018).
1.
2.
3.
4.

Nedelikventní parafilik
Společností nedetekovaný, delikventní parafilik
Detekovaný parafilik po ukončení OLÚ, nebo v probíhající OLA
Blízké osoby těchto jedinců

Průchod klienta projektem

Screening

Diagnostický rozhovor
(klinický assesment)

Anonymní
evidence
v databázi

Výzkumný
assesment

Motivační
rozhovor
(2 sezení)

Průchod klienta projektem
Psychoedukace

Skupinová
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

* online forma terapie
na základě rozhodnutí
terapeutického týmu

Individuální terapie

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

Párová
terapie

FREKVENCE:
1x za 2
týdny/dle
potřeby

Délka trvání intervence cca 1 rok/do naplnění „zakázky“

Terapeutické otevřené skupiny

Anonymní
Priorita

De-anonymní

Nízká (1x/14 dní)
Vysoká (1x/7 dní)

Vysoká (1x/7 dní)

Diagnostics

Aftercare

Cíle terapie
Konzumace CSAM
Problematické sexuální chování

Kognitivní distorze
Pocity osamění a izolace

Sebekontrola
Empatie

Znalost sexuálních norem

Schopnost rozeznávat a respektovat hranice druhých

Kontrola sexuálních impulzů
Schopnost identifikace rizikových situací
Sociální dovednosti
Převzetí zodpovědnosti

Rizikový plán

Rozvoj emocionálních strategií a copingu

Schopnost navazovat vztahy

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

CV klienta
Motivační rozhovory
Diagnostics

Psychoedukace

Terapeutické
skupiny/individuální sezení

FORM rovnováha
Aftercare
Inventář
ke GLM

Pravidla, Legislativa, Parafilie, CSAM…

Strategie zvládání stresu, sexuální fantazie…
Konsent, farmakoterapie…
Sebe akceptace, Motivace
Copingové strategie, Prevence relapsu, Bezpečnostní plán…
Práce s kognitivními distorzemi, Empatie, Práce
na náhledu
Mé budoucí já, GLM, Sociální síť a vztahy, Intimita a důvěra…

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Klienti/nábor
Diagnostics

Aftercare

15 200 + Návštěv webových stránek www.parafilik.cz
120 + Zodpovězených dotazů v online poradně
50 + Hovorů krizové intervence
25 Parafilních klientů
4 Blízké osoby

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Klienti/nábor
Diagnostics

Odkud přicházejí

Aftercare

Celkový počet = 29

Doporučení (jiný zdravotník)

11

ČEPEK

6

Internet

6

Média (TV, tisk)

4

Poradna

1

Doporučení blízká osoba

1

Klienti/nábor
Celkový počet = 29
Diagnostics

Počet klientů
Aftercare

Anonymní
Nízká priorita

8

Vysoká priorita

5

Blízké osoby

4

Nezařazeni/v procesu

5

Odpadlíci

4

De-anonymní

3

Projekt Parafilik
Nemůžete za své pocity,
můžete za své činy.
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Průběžná evaluační zpráva – zjištění a doporučení
odevzdána na MPSV 3/21 (za období 9/19 – 2/21)
Cíl #1: zodpovědět PROCESNÍ evaluační otázky
„Je projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?“
(evaluační otázka [EO] 1)
„Jak jsou stakeholdeři spokojeni se svým zapojením do projektu?“
(evaluační otázka 2)
„Jak jsou zohledňovány poznatky z podobných programů?“
(evaluační otázka 3)

Průběžná evaluační zpráva – zjištění a doporučení
Cíl #2: zodpovědět DOPADOVÉ evaluační otázky
„Jaký byl dopad výcviků terapeutů na jejich terapeutické sebevědomí?“
(evaluační otázka 4)
„Jaký byl dopad absolvování výcviků a stáží na připravenost členů
odborného týmu plnit úkoly, k nimž se vztahovaly?“
(evaluační otázka 8)

Dotazníkové šetření spokojenosti stakeholderů se
zapojením do projektu
(cíl: zodpovězení EO 2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Jak na projektu Parafilik participoval(a) od jeho zahájení do současnosti?
Je momentálně o průběhu realizace informován(a) v dostatečném rozsahu?
Pokud ne, o čem si přeje být lépe informován(a)?
Vznesl(a) k týmu nějaké zásadní podněty a připomínky?
Pokud ano, jaké?
Byly připomínky implementovány k jejich spokojenosti?
Vyvíjel(a) nějaké aktivity, které přispěly ke zvýšení povědomí o Parafiliku?
Pokud ano, jaké?
Narazil(a) při tom na nějaké zásadní překážky?
Pokud ano, na jaké?

Spokojenost stakeholderů se zapojením
do projektu (EO2)
Stakeholder
ČEPEK
MPSV ČR
IKSP MSp ČR
MV ČR
MZ ČR
PP ČR
PS ČLS JEP
SS ČLS JEP

I

II

III

dotazník

Spokojenost stakeholderů se zapojením
do projektu (EO2)
Narazil(a) jste při tom (= při vlastních aktivitách realizovaných za účelem
zvýšení povědomí o projektu Parafilik) na nějaké zásadní překážky?
„Nejedná se o velké ohrožení, ale jisté komplikace vyvolalo nepochopení
cílů projektu (u méně odborně zdatných osob), zavádějící představy
(předsudky).
Po vysvětlení byla prvotní odtažitá reakce nahrazena pochopením až
nadšením pro projekt.“

Přejaté prvky zahraničních programů (EO3)
2 obecné oblasti implementace zahraniční praxe:
1) poradensko-terapeutické postupy pro pedo/hebefilní a ostatní klientelu
• BEDIT - Berlín (Beier, 2013, 2021)
• StopSO - UK (knižně viz Smith (2017))
• Stop It Now! - UK
• PrevenTell/ANOVA - Švédsko
2) hodnoticí a diagnostické baterie
• Kein Täter werden – Berlín, Hannover
• I Can Change – Hannover
• ANOVA/PrevenTell a PreventIT - Švédsko

Přejaté prvky zahraničních programů (EO3)
Typ intervence
Webové stránky

Popis
Informace, psychoedukace,
neindividualizováno

Cílové skupiny
Osoby s parafilií
Blízcí osob s parafilií
Odborníci
Média
Široká veřejnost

Kontakt
parafilik.cz

Online poradenství

Individuální poradenství,
psychoedukace

Osoby s parafilií

parafilik.cz/poradna

Self –assessmentové Sebeposouzení, psychoedukace, Osoby s pedo/hebefilní V přípravě
/managementové bazální terapeutické metody, odkaz sexuální preferencí
platformy
na kontaktní terapii
Krizová intervence

Krátkodobá psychologická služba
pro management tíživé životní
situace

Osoby s parafilií
Blízcí osob s parafilií

Tel: +420 703 305 317
(pracovní dny 12:30-15:30)

Kontaktní terapie

Dlouhodobá komplexní
psychoterapeutická intervence
s možností farmakoterapie

Osoby s parafilií
Blízcí osob s parafilií

Email: parafilik@nudz.cz
Tel: +420 777 485 445
(pracovní dny 9:00-11:30)
Web: parafilik.cz/pomoc/zprava

Přejaté prvky zahraničních programů (EO3)
ad 1 – poradensko-terapeutické postupy
• webové stránky (+ online poradna) – Kein Täter werden
• krizová linka – Stop It Now!
• self-managementová platforma (v přípravě) – Troubled Desire, Kein Täter
werden
• kontaktní/online poradensko-terapeutická intervence
• pedo/hebefilní klientela – Berlin Dissexuality Therapy (BEDIT)
• ostatní diagnózy – The Nature of Sexual Offending – StopSO
ad 2 – hodnoticí a diagnostické baterie
• pedo/hebe klientela – Kein Täter werden, PrevenTell
• ostatní klientela – I Can Change, PrevenTell

Evaluační design v kostce
…aneb není klient jako klient
vždy nabídnuta onsite/online intervence v
co nejbližším termínu

pedo/hebe

znamená vyšší
než nízké riziko

intervenční
vyšší priorita
N/A
intervenční
nižší priorita
srovnávací

ostatní

intervenční

vzhledem k etickým
aspektům
nenecháme tyto
klienty čekat
v případě dostupné
kapacity nabídnuta
on-site/online
intervence
zejm. ti, co
nemohou dojíždět –
na čekací listinu
na 6 měsíců

vyšší priorita
N/A

intervenční
nižší priorita
srovnávací

stejné parametry
jako
u pedo/hebefilní
skupiny

Obecně pro všechny platí:
• kdo nemůže dojíždět → online
assessment a intervence
• vždy vstupní assessment (onsite/online) – i u
budoucích/potenciálních klientů,
kteří zatím jdou na čekací listinu
• vždy re-assessment po 6 měsících
• byl-li na čekací listině (6 m.) →
reassessment → nabídka onsite/online intervence dle
aktuálních kapacit
• vždy výstupní assessment po
skončení participace na projektu
• do naplnění skupin individuální
intervence
• v analýzách zohledněn poměr:
• on-site/online intervence
• individuální/skupinové

Dopad výcviků terapeutů na jejich terapeutické
sebevědomí (EO4)
Dotazníkové šetření
inspirováno Orlinsky et al. (1999), ale „ušito na míru“ náplni výcviku
2 škály:
•
Perceived Therapeutic Mastery
•
zvládnutí znalostí a dovedností, které si měli osvojit ve výcviku
•

Currently Experienced Growth
•
změny v osobním nastavení, přístupu a postojích k parafilní klientele

Dopad výcviků terapeutů na jejich terapeutické
sebevědomí (EO4)
• celkově se cítili připraveni a kompetentní k intervenci
• patrná přítomnost interindividuálních rozdílů
• prostor pro zlepšení – například:
• pochopení průběhu sezení minutu po minutě
• uzpůsobování intervence s ohledem na jedinečnost klienta
• ošetřeno supervizemi
• konkrétní znalosti a dovednosti osvojeny „dostatečně“ (dle vlastního
hodnocení)
• toto hodnocení uděleno u 47 ze 60 položek (78%)

• přezkoušení před odbornou komisí 12/20 – vzneseny podněty k
individuálnímu doplnění znalostí

Připravenost členů týmu (EO08)
Okruh Název
úkolů
KI

Úvod do práce s proFem
traumatizovanou
osobou v kontextu
sexuálního násilí

KI

Kompletní krizová Déčko Liberec z.s.
intervence Déčko

HR

Berlin Dissexuality Charité, Institut für
Treatment
Sexualwissenschaft
und Sexualmedizin,
Berlin

(Prozatímní) Finálně
Udělen
Konkrétní úkoly, k němuž se akce Připraveni Připraveni
datum
zakončeno? certifikát? vázala
„před“
„po“
zakončení
(medián) (medián)
11/3/2020 ANO
ANO
• Poskytování intervence
3
3
klientům, kteří jsou/byli obětí
sexuálního násilí
• Rešerše programů a
organizací na pomoc obětem
sexuálního násilí
12/7/2020 ANO
ANO
• Poskytování telefonické
5
1
krizové intervence,
poradenství a intervence
prostřednictvím e-mailu a
chatu
• Provádění telefonického
screeningu klientů
5/8/2020
NE
Zatím NE • Rešerše
3,5
2
(až po
• Sestavení programu
zakončení)
intervence
• Hodnocení rizikovosti klienta

KI

Remedium

Remedium

10/9/2020

ANO

ANO

•

HR

Nástroje HCR-20,
SVR-20, SAPROF

MUDr. Marek Páv,
Ph.D. MBA

26/11/2020 ANO

ANO

HR

Nástroj Static-99R Marie-Hélène
Dufresne
Stop It Now!
Lucy Faithfull
Foundation

7/12/2020

ANO

KI

HR

Poskytovatel/lektor

3

2

•

Poskytování krizové
intervence
Hodnocení rizikovosti klienta

5

1

ANO

•

Hodnocení rizikovosti klienta

5

1

17/12/2020 ANO

ANO

•

3

1

Nástroje STABLE- The Global Institute 22/12/2020 ANO
2007, ACUTE-2007 of Forensic Research

ANO

•

Vedení telefonické krizové
intervence u klientů projektu
Parafilik, vedení
screeningových hovorů
Hodnocení rizikovosti klienta

5

1

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

Rekruitační strategie a mediální kampaň

4. setkání české expertní platformy 10.6.2021

Informace pro veřejnost
Sociální sítě

Příspěvky na FB
profilu NUDZ
Sdílení online
článků a
rozhovorů

Rozhovory a články

Odborná sféra

TV spoty

Tisková zpráva
ke spuštění kontaktní
terapeutické
intervence

Grafické materiály
s kontaktními
údaji do
organizací
odborníků (ČLS
JEP, ČSSM, ČAP,
AMRP)

Uvedeno v ČT v
březnu 2021, dále
šířeno online přes
sociální sítě

Oslovení časopisů,
rádií a online televizí

Sebe-identifikovaný
parafilik

Mediální kampaň (tři TV spoty, kampaň na sociálních sítích, články a
rozhovory v médiích)
Online edukační odkazy (Wikipedie)
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 OL nebo OLA

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

Blízké osoby

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

Dosavadní mediální kampaň: široká veřejnost
• 4 tiskové zprávy
• Ke 3. 6. vydáno 52 článků a rozhovorů v časopisech a online (iDnes,
Lidovky, Týden, Flowee, Deník N…)
• Facebookové příspěvky (1, 2)

• Online propagace (Google Ads)
• Spotová kampaň: Uvedení 3 spotů, cílených na jednotlivé CS projektu - 2
spoty uvedené v České televizi (40 uvedení) při příležitosti TV premiéry
filmu V síti
→ vidělo 2 854 726 diváků

Dosavadní mediální kampaň: odborníci
• Oslovování organizací, které na svých webech zveřejňují seznam
krizových linek (osloveno 20 organizací, 14 již informace o projektu
Parafilik na svůj web umístilo)
• Účast na:
• 3 českých konferencích
• 1 zahraniční konference
• 1 zvaná přednáška formou webináře pořádaná European Society
for Sexual Medicine (ESSM)
• Publikován článek v odborném česko-slovenském časopise Sexuologia
(Parafilik: program primární prevence pro jedince s parafilní preferencí a
jejich blízké)
• osloveny odborné společnosti (lékaři, psychologové, soc. pracovníci) a
zainteresované strany (např. organizace pracující s oběťmi sex. násilí) s
nabídkou spolupráce a žádostí o sdílení FB příspěvku

Dosavadní mediální kampaň: souhrn

Dosavadní mediální kampaň: náhledy

Dosavadní mediální kampaň: náhledy

Dosavadní mediální kampaň: ukázka
materiálů

Dosavadní mediální kampaň: Google Ads

Dosavadní mediální kampaň: Google Ads

Dosavadní mediální kampaň: reakce
• Žádné negativní reakce veřejnosti mířené na členy týmu osobně
• Převážně pozitivní ohlas v komentářích pod články
• Smíšené reakce z komunit → je zmiňována potřeba většího zásahu
široké veřejnosti

Dosavadní mediální kampaň: reakce

Dosavadní mediální kampaň: Návštěvnost
stránek a dotazy
• 16 639 návštěv stránek (vzrůstající trend, za půl roku 2021 2x více než za
rok 2020).

• 131 osob v rámci online poradenství
• Data ke 3. 6. 2021

Budoucí rekruitace: Co se chystá
• Webináře pro členy komunit
• Rozšíření řad peerů
• Pokračování v mediálním zásahu skrze rozhovory
• Akce typu Prague Fetish Weekend, Prague Pride
• Podcasty a influenceři
• Oslovování organizací
• Grafické materiály ve veřejném prostoru

Budoucí rekruitace: Prosba o pomoc
• Policie ČR: Jaká klíčová slova používají lidé, kteří na internetu hledají
závadné materiály (pro propojení s Google Ads a cílení preventivní
reklamy)?
• Velmi nám pomůže, když budete jako stakeholdeři naše příspěvky nebo
klipy sdílet na svých sociálních sítích nebo stránkách společně s
nabídkou pomoci (rádi pro Vás případně příspěvek připravíme).
• Budeme vděčni i za jakoukoliv pomoc se šířením grafických materiálů s
nabídkou pomoci.

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

Podoba poradensko-terapeutické intervence a
možnosti její udržitelnosti/budoucí projekty

4. setkání české platformy 10. 6. 2021

Úvod
• Hledání možností udržitelnosti poradensko-terapeutické intervence
projektu Parafilik.
• Schůzky s metodikem projektu MUDr. Martinem Hollým a zástupkyní za
MZ ČR
Legenda:
1. Růžové bubliny naznačují možnosti proplacení úkonu ze zdrojů
veřejného pojištění.
2. Bílé bubliny naznačují fáze, které do udržitelnosti nepotřebujeme.
3. Modré bubliny jsou ty fáze, které jsou pro nás do udržitelnosti důležité
a hledáme možnosti jejich uhraditelnosti. Toto jsou body, u kterých
velmi uvítáme Vaše podněty.

Nelze hradit ze zdrojů
veřejného pojištění –
potřebujeme najít
možnosti

Cílová
skupina
parafilici

Nedetekovaní

Nelze hradit ze zdrojů
veřejného pojištění –
do budoucna ale
nepotřebujeme

Telefonní
~
Krizová
intervence
~
Kontaktní

Diagnostický rozhovor
(klinický assesment)

Odpovídá č. výkonu
39021 Komplexní
vyšetření sexuologem
(120min – 1xročně)

Odpovídá č.
výkonu 37115
Krizová intervence
(6x30min/1den)*
* vykazuje
klinický psycholog

Výzkumný
assesment

Odpovídá č. výkonu
35520 Psychoterapie
individuální
(4x30min/1den)

Psychoedukace

Skupinová
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

Odpovídá č. výkonu 35610
Psychoterapie skupinová –
max. 9os. (120min/20x
za 1 čtvrtletí)

Individuální terapie

Párová
terapie

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

FREKVENCE:
1x za 2 týdny

Mohla by spadat do č.
výkonu 35650 Rodinná
systematická psychoterapie
(4x30min/1den)?

Jaké máme
možnosti? Blízké
osoby nedostávají
diagnózu.

Nelze hradit ze zdrojů
veřejného pojištění –
potřebujeme najít
možnosti
Cílová
skupina
blízké
osoby

Telefonní
~
Krizová
intervence
~
Kontaktní

Individuální
psychoterapie

FREKVENCE:
1x za měsíc

Jaké máme
možnosti? Blízké
osoby nedostávají
diagnózu.

Odpovídá č.
výkonu 37115
Krizová intervence
(6x30min/1den)*
* vykazuje
klinický psycholog

Skupinová
psychoterapie

V případě, že je klient
v OLA, diagnostika již
byla provedena.
Vlastní, nezávislé
zhodnocení.
Cílová
skupina
parafilici

Detekovaní

Telefonní
~
Krizová
intervence
~
Kontaktní

Diagnostický rozhovor
(klinický assesment)

V případě, že je klient
ve vyšetřování,
můžeme provést
diagnostiku my.

Výzkumný
assesment

Pravidelná
komunikace s
ošetřujícím lékařem
(1x čtvrtletí)

Psychoedukace

Skupinová
terapie

FREKVENCE:
1x za 1-2 týdny

V případě, že je
klient v OLA, mívá
pravidelné
individuální terapie.

Individuální terapie

Párová
terapie

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

FREKVENCE:
1x za 2 týdny

Možná synergie se zdroji MV ČR a MS ČR

Výcviky a vzdělávání klinického týmu

Otázky
• Jaké argumenty/podklady bychom potřebovali pro vyjednávání
s pojišťovnami pro uhrazení anonymní péče? (např. balíček prevence
zdravotních pojišťoven?)
Diagnostics

Aftercare

• Jakým způsobem by bylo možné hradit provoz krizové telefonní linky?
• Jakým způsobem by bylo možné hradit individuální/skupinovou
psychoterapii pro blízké osoby?
• Jakým způsobem by bylo možné uhradit naše služby pro klienty, kteří
jsou ve fázi policejního vyšetřování/soudním řízení/v nařízené OLA?

Děkujeme
za pozornost!
www.parafilik.cz

