
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

Přístup k sexualitě lidí s psychózou 
v rámci poskytování sociálních služeb 

 

 

Termín: 13. března 2020 

Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3 

Časový rozvrh: 9:00 – 16:00h 

Cena: 2200,- Kč (zahrnuje tištěné výukové materiály a malé občerstvení) 

Lektorka: PhDr. Martina Venglářová 

PhDr. Martina Venglářová  je lektorka a supervizorka s dlouholetou praxí v oblasti psychiatrie a psychoterapie 
se zaměřením na oběti trestných činů. V oblasti poradenství se zaměřuje na problémy v mezilidských vztazích, 
zejména partnerských. Věnuje se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, 
nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat. V současné době má soukromou 
poradenskou praxi. 

Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních 
služeb 

 

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí specifik sexuality u lidí s psychózou. Součástí kurzu je 
také seznámení se základy sexuologie.  

Osnova kurzu: Lidská sexualita – přehled teoretických východisek / Sexualita lidí s psychózou. 
Podpora uživatelů při realizaci vlastních sexuálních potřeb. Vliv dlouhodobého pobytu ve službách a 
zařízeních. / Problémy v sexuálním životě lidí s psychózou – oblasti ztráty kompetencí a nastavení 
postupů k projevům sexuality ve stacionárních a pobytových službách. / Ohrožení sexuálním násilím – 
rizika vzhledem k onemocnění, ztráta soukromí v institucích. / Problematické sexuální projevy a 
nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů / Poskytování informací a osvěta uživatelů 

Kurz účastníkům přinese: Základní znalosti o přístupu k potřebám klientů s psychózou v oblasti 
sexuality / Schopnost podpořit klienta a pomoci mu orientovat se ve své sexualitě / Schopnost 
rozpoznat rizika sexuálního násilí 

 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu a vypracování písemného 
závěrečného testu se 70 % správných odpovědí. 

 

 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

Pavla Šelepová, GSM: 775 582 277, email: selepova@cmhcd.cz / www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut 

 

mailto:selepova@cmhcd.cz
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut

