Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný seminář:

VYBRANÉ ASPEKTY POSUZOVÁNÍ PŘÍPADŮ
SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
Termín:

4. září 2015

Místo konání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
budova A – sál Rotunda (přízemí)

Přednášející:

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., docentka v odboru sociální
práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Bratislava, zakladatelka a ředitelka občanského sdružení ASCEND
zaměřeného specificky na problematiku sexuálního zneužívání dětí.

Cíl semináře:

Cílem semináře je objasnit účastníkům především vzorce kontraintuitivních
reakcí obětí sexuálního zneužívání (CSA), t.j. reakcí, které neodpovídají
očekáváním průměrného člověka ohledně toho, jak by oběť měla správně
nebo logicky reagovat. Reakce obětí CSA jsou vzhledem ke kontextu situace
a mechanizmům traumatu nanejvýš opodstatněné, a průměrný člověk (z řad
laiků i profesionálů) nemá vědomosti o specificích traumatu CSA a proto
hodnotí chování obětí předpojatě. Neznalost kontraintuitivních reakcí má
negativní dopad na úspěšnost objasňování, vyšetřování a stíhání těchto
deliktů. Prostřednictvím semináře účastníci zároveň získají náhled na limity
psychodiagnostiky CSA, jakož i na kritické aspekty vyslýchání obětí v nízkém
věku. Hlavním cílem semináře je zvýšit u absolventů schopnost předcházet
sekundární viktimizaci u této zvlášť zranitelné kategorie obětí kriminality.

Obsah semináře:



Cílová skupina:

oběti sexuálního zneužívání v nízkém věku jako zvlášť zranitelné oběti,
kontraintuitivní reakce primárních (a sekundárních) obětí sexuálního
zneužívání v kontextu posuzování věrohodnosti oběti
rámce a limity klinicko-psychologických soudně-znaleckých posudků
vybrané “hříchy” vyslýchání obětí sexuálního zneužívání v nízkém věku

Seminář je určen především pro soudce, státní zástupce, policejní
vyšetřovatele, sociální pracovníky z OSPODu, soudní znalce z oboru klinické
psychologie a další zájemce o tuto problematiku.

Program:

09:00 – 09:30 – prezence
09:30 – 11:00 – seminář
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:45 – seminář
12:45 – 13:15 – přestávka
13:15 – 14:45 – seminář
14:45 – 15:15 – diskuze, závěr

Cena:

2 100,- Kč včetně 21% DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály)
Sleva pro absolventy a zaměstnance UP v Olomouci – 10% z ceny kurzu

Přihlášení:

Přihlásit se lze pouze elektronicky přes Portál celoživotního vzdělávání
Univerzity Palackého zde:
Link pro přihlášení:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-614

Uzávěrka přihlášek: 24. srpna 2015
Pokyny k platbě:

Všechny informace k platbě Vám budou automaticky zaslány po
elektronickém přihlášení do portálu CŽV Univerzity Palackého v Olomouci.
Daňový doklad je možné vytisknout přímo z portálu CŽV.
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce
nezúčastní, poplatek se nevrací.
Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Uzávěrka plateb:

26. srpna 2015

Kontakt:
JUDr. Lenka Staňková
tel: 585 637 640
mobil: 606629506
e-mail: lenka.stankova@upol.cz
http://cdv.upol.cz
www.pf.upol.cz
Informace o lektorce:
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Vystudovala obor katolická teologie (Univerzita Komenského v Bratislavě, TI
Košice) a odbor sociální práce se specializací na psychologickou péči o
člověka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře). Doktorandské studium v
oboru katolická teologie se zaměřením na pastorální teologii absolvovala na
Katolické univerzitě v Ružomberku. Habilitovala v odboru sociální práce na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě.
Absolvovala také dlouhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialóg -

Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice), dále výcvik v psychotraumatologii
(SIPE - Slovenský inštitút pre výcvik v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín) a semináře
zaměřené na práci s komplexně traumatizovanými a disociativními klienty pomocí EMDR. Je
členkou Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD). Jako první aspirantka ze Slovenska
byla v roku 2013 přijata i mezi členy Mezinárodní asociace pro léčbu sexuálních delikventů
(IATSO).
Pracuje jako vysokoškolská pedagožka se zaměřením na oblast forenzní sociální práce, zvlášť
na problematiku sociálně-právní ochrany dětí. Působí i jako lektorka v rámci kurzů odborné
přípravy mediátorů.
Je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení ASCEND (http://www.sexualnezneuzivanie.sk/), které sa věnuje výlučně problematice CSA. V rámci Ascendu se věnuje
především poradenství pro primárně a sekundárně oběti tohoto traumatu, vzdělávání širokého
spektra pracovníků, kteří mohou při výkonu své profese přijít do kontaktu s oběťmi nebo pachateli
CSA, a návrhem systémových (a legislativních) opatření k zefektivnění řešení problematiky CSA.
Spolupracuje s Národním koordinačním střediskem pro řešení problematiky násilí na dětech
(organizační útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR).
V rámci Justičnej akadémie SR přednáší o problematice sexuálního zneužívání dětí státním
zástupcům a trestním soudcům. Na základě pozvání Ministerstva spravodlivosti SR přednášela i
na pracovním setkání soudců řešícím agendu P. Tato přednáška byla v rozšířené verzi
publikována v Justičnej revue (2014, č. 8-9) pod názvem: Problematika podozrení / obvinení zo
sexuálneho zneužívania detí v kontexte rozhodovania o úprave styku rodičov a maloletých detí.
Je autorkou tří monografií věnovaných tématu sexuálního zneužívání dětí: Páchateľ sexuálneho
zneužívania detí medzi nami (Prešovská univerzita, 2005), Sociálna práca s páchateľmi a obeťami
sexuálneho zneužívania detí (Ascend, 2013), Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami
(Ascend, 2014).

