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PROTOKOL SEXUALITY
1. Snahou organizace Auticentrum, o.p.s. je zlepšení kvality života osob s poruchou
autistického spektra (dále jen PAS). Kvalita života je úzce spjata s uspokojováním
základních lidských potřeb, do nichž patří i sexualita. Sexualita je podstatnou a cennou
součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a
naplnění. Každý člověk, mladý, starý, s handicapem nebo bez něj je sexuální bytostí, která
má právo na prožití vlastní sexuality. Její projevy se liší podle možností, tužeb a potřeb
každého jedince.
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje sexualitu jako souhrn tělesných, citových,
rozumových i společenských stránek člověka jakožto sexuální bytosti, který obohacuje
osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky.
Za normální sexuální aktivity považujeme takové, které se odehrávají mezi
psychosexuálně zralými lidmi, pokrevně nespřízněnými a s jejich jasným souhlasem.
Tyto aktivity nevedou k tělesnému poškození. Zákonná hranice pro realizaci sexu je 15
let.
2. Jsme si vědomi nutnosti sjednocení postupů organizace v otázce přístupu k sexualitě lidí
s PAS, proto byla přijata vnitřní směrnice – Protokol sexuality, která vymezuje práci se
sexualitou v rámci nabídky našich služeb. Transparentnost vymezení práce se sexualitou
považujeme za nutné pro bezpečí uživatelů služeb i pracovníků organizace. Tato směrnice je
závazná pro všechny zaměstnance. Auticentrum, o.p.s. proškolilo v problematice sexuality
lidí s mentálním postižením kmenovOU pracovnicI – Ludmilu Gebeltovou, a jmenovalo ji
ke dni 1. 1. 2016 do pozice sexuální důvěrníka/ce.
3. V rámci práce se sexualitou v sociální službě se Auticentrum, o.p.s. zaměřuje především na
poradenství, osvěty, prevence a intervence ve jmenovaných oblastech. Zaměstnanci jsou
vedeni k dostatečné vnímavosti k signálům sexuálního zneužívání. Organizace vyžaduje od
svých zaměstnanců striktní dodržování mlčenlivosti. Výjimkou z mlčenlivosti je zákonná
povinnost, která se na pracovníka vztahuje v případě, že se dozví o trestném činu.
4. V oblasti sexuální osvěty dětí, mladistvých a uživatelů nad 18 let s omezením způsobilosti k
právním úkonům úzce spolupracujeme s jejich zákonnými zástupci/opatrovníky. Osvěta a
okruhy výchovy jsou přizpůsobeny druhu a stupni postižení uživatele tak, aby v co největší
míře byl schopen tématům porozumět.
5. Podporujeme uživatele prožívat jejich sexualitu způsobem, který si zvolili a který jim
vyhovuje, pokud to není v rozporu se zájmy ostatních lidí. Všechny úrovně sexuality
považujeme za rovnocenné a respektujeme uživatelem dosaženou úroveň. Důraz je kladen
na orientaci ve vztazích mezi lidmi a vymezení hranic v chování.
6. Vzhledem k citlivosti tématu, které je stále velmi tabuizované, prohlašujeme svoji
otevřenost a transparentnost. Jsme připraveni komukoliv odpovědět na otázky týkající se
řešení této problematiky v naší organizaci.

