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VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se uskuteční 23. června 2016 

ve Středisku sociálních služeb  

(Hejnická 538, Praha 9 – Střížkov) 

od 09.00 do 16.00 hodin, prezence účastníků od 08.45 hodin.  

  

 PROTOKOL SEXUALITY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ  
S UŽIVATELEM 

 
Seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

 

Mgr. Helena Čálková 
 

Obsah semináře:  

 Souhrn postojů, pravidel, hodnot a norem k sexualitě lidí s  v zařízení. 

 Formy vztahů sexuality, projevy tělesných a sexuálních prožitků, používání antikoncepce. 

 Právo na sex, aneb intimní asistence pro uživatele SS. 

 Aktivní versus pasivní sexuální asistence. 

 Rozdíl mezi sexuální asistencí a prostitucí.  

 Osvěta – postoje k sexuálnímu zneužití, postupy při sexuálním zneužití, prevence – 

preventivní politika uvnitř zařízení. 

 Zodpovědnost pracovníků a odborníků ohledně sexuality.   

 Sestavení protokolu sexuality zařízení : Práva klientů, přípustné a nepřípustné formy kontaktu 

s klientem, okruhy sexuálních projevů a jejich rizika, osvěta a poradenství. 

    

Cílová skupina:  
 vedoucí pracovníci 
 sociální pracovníci 
 pracovníci v sociálních službách 

 

Cena semináře: 

 pro členy APSS ČR – 790 Kč za osobu  

 pro nečleny APSS ČR – 1 190 Kč za osobu  

 

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz. 

Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Jak se k nám dostanete:  

 

 Metrem do stanice Nádraží Holešovice, odtud autobusem č. 201 do stanice Madlina (cca 
10 min). 

 Projdete parkem vlevo na ulici Chrastavská, odbočíte vpravo do ulice Dvoudílné, ze které se 
první možnou odbočkou vlevo se dostanete přímo ke vchodu do školicího střediska (viz 
přiložená mapa). 

 Z Hlavního nádraží trvá cesta max 30 minut. 
 

 

 

 
 

 

 

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz. 

Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 


