POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

SEXUALITA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
který se koná

25. dubna 2019
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin
Centrum Univerzita Tábor
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet

Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Kurz poskytne základní informace o problematice osob s mentálním postižením. Obsahem kurzu jsou
témata se zaměřením na vývoj a rozvoj osobnosti ve vztahu k sexualitě a její role ve formování identity
člověka s touto disabilitou. Kurz vychází ze zkušeností, potřeb a požadavků z praxe v propojení s
teoretickým odborným zázemím a je zaměřen na problematiku sexuality osob s postižením. Poskytuje
přehled současných poznatků o vývoji sexuality jedince s mentálním postižením v systémovém pojetí, s
důrazem na bezpečné fungování jedince s postižením v prostředích, v nichž se pohybuje. Kurz seznamuje
s vhodnými přístupy k situacím, které jsou vnímány jako problémové, současně poskytne prostor pro
diskusi nad hranicemi k regulaci nevhodného sexuálního chování.
Obsah semináře:
 Základní informace k sexualitě: základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází
filozofie přístupu k sexualitě. Základní informace k vývoji sexuality, včetně osob s mentálním
postižením.
 Postoj k sexualitě a osvěta: vlivy na tvorbu postoje k sexualitě a k sexualitě osob s mentálním
postižením. Míra sexuální osvěty, limity v poradenství a terapii: Dotek a jeho význam.
 Vztahy osob s mentálním postižením: sexualita osob s mentálním postižením – nástin podob
vztahů: rodinné; profesionální; partnerské; sexuální asistence.
 Rizikové situace v oblasti sexuality: Prevence rizikových situací v oblasti sexuality osob s
mentálním postižením a vhodné přístupy ze strany pracovníka v sociálních službách. Programy
sexuální výchovy.
 Protokol sexuality: Protokol sexuality a vztahů a jeho význam
Cílová skupina:
 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník
Cena:
 pro členy APSS ČR - 890 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR - 1290 Kč za osobu
Na semináři bude zajištěno malé občerstvení.

