Mezinárodní konference „Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě“
ROZKOŠ bez RIZIKA pořádá dne 3. 11. 2015 mezinárodní konferenci v Praze. Akce se uskuteční v Impact
HUBu (http://www.hubpraha.cz/).
Program je plánován od 9:00 do 17:00. Následně proběhne neformální promítání dokumentu organizace
Inventura, který se věnuje tématu sexuality osob s hendikepem a sexuální asistenci.
Od 8:00 bude probíhat registrace účastníků a účastnic.
Program konference bude následující: během dopoledne vystoupí se svým příspěvkem několik odborníků a
odbornic z ČR, a to například Petr Eisner jako expert, který se zabývá sexualitou osob s hendikepem, Michal
Šmíd z Ministerstva vnitra s tématem legislativní zakotvení sexuální asistence v ČR a Zuzana Durajová z Ligy
lidských práv s příspěvkem o legislativním ukotvení sexuální asistence v mezinárodním právu a Aleš Vosáhlo
za Ligu vozíčkářů se službami, které Liga nabízí nebo bude nabízet.
V odpoledních hodinách představí téma sexuální asistence zahraniční partneři a partnerky našeho projektu
Právo na sex, který byl podpořen z Programu Švýcarsko – české spolupráce a díky jemuž můžeme téma
sexuální asistence v ČR otvírat. Odpolední program tak bude věnován sexuální asistenci v zahraničí. Témata
představí Catherine Agthe Diserens, ředitelka SEHP a sexuální pedagožka, která se zabývá tématem
sexuality osob s postižením na akademické úrovni, Eva Zylka a Erich Hassler z partnerské organizace InSeBe
ze Švýcarska, kteří se oba aktivně věnují sexuální asistenci a Nina de Vries, která je významnou odbornicí na
poli sexuální asistence v Německu. Zasloužila se o rozvoj sexuální asistence v Německu a sama jako sexuální
asistentka pracuje.
Během dne je zajištěno občerstvení. Celou akci bude moderovat Martin Zach.
V případě dotazů se prosím obraťte na Barboru Pšenicovou:
psenicova@rozkosbezrizika.cz, + 420 728 242 002
Pro více informací sledujte naše stránky: www.sexualniasistence.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU: http://goo.gl/forms/b5a0Nyrn8d
DO 28. 9. 2015!
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. / Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné č. 157.
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