
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zřizovatel  
 
EJF gemeinnützige AG  
Sozialakademie „ Haus Silberbach“  
Sommerhauer Straße 1-5  
95100 Selb/OT Silberbach  
Tel. +49 (0) 9287 96 82 0  
Fax: +40 (0) 9287 60 61 6  
E-Mail mail@haus-silberbach.de  
Internet www.haus-silberbach.de  
 
Společnost Evangelisches Jugend- und 
Fürsorgewerk (EJF) je sociální zřizovatel s 
rozšířenou působností a křesťanským 
charakterem. Pod svou střechou EJF 
sjednocuje zařízení a nabídku v oblasti 
pomoci lidem s postižením, dětem, 
mladistvým, rodinám, seniorům a 
uprchlíkům a vzdělávací a poradenskou 
činnost. Společnost EJF doprovází a radí 
lidem všech věkových skupin a 
náboženských vyznání, kteří potřebují 
speciální osobní a sociální pozornost. 
Společnost EJF, která byla založena v roce 
1894, je dnes společností s tradicí a 
rozsahem, který přesahuje hranice.  
 
Člen organizace Diakonisches Werk  
 
Signatář iniciativy  
Transparentní občanská společnost  
 

 
 
 

Dárcovský účet 
 
EJF gemeinnützige AG 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE12520604100203993990 
BIC: GENODEF1EK1 
 

 
 
Nucená prostituce, obchod 

s lidmi a sexuální 
vykořisťování dětí a 
mladistvých v česko-
německých regionech 

 
 
 

 
 
 
 

14. – 15. října 2020 
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Přihláška 
 

Sociální akademie „Haus Silberbach“ 
 

Nucená prostituce, obchod s lidmi 
a sexuální vykořisťování dětí a 

mladistvých v česko-německých 
regionech 

 
 

Datum: 14. – 15. října 2020    
 

Přijmení 

  

 

Jméno 

 

Povolání 

 

Ulice 

 

PSČ, 
město 

 

Telefon 

 

Fax 

 

E-Mail 

 

 

 

Datum 
 

             Podpis 
 

Prosíme čitelně vyplnit a zaslat na 
 

E-Mail milfait.rene@ejf.de  případně i na 
 
adresu  Sozialakademie „Haus Silberbach“ 
  Sommerhauer Straße 1-5 
  D 95100 Selb OT Silberbach 
 
Fax   +49(0) 9287-60 616 
 
Svým podpisem souhlasím s podmínkami účasti a 
ochranou osobních údajů EJF-Akademie (aktuální 
verze na www.ejf.de)  

 

 



 

 

Cílová skupina 
Odborná i široká veřejnost se zájmem  
o téma - zejména obětí dětí a mládeže 
- nucené prostituce, obchodu s lidmi a 
sexuálního vykořisťování v Německu a 
Česku, zvláště v německo-českých 
příhraničních regionech . 

 

Pozadí  
(Nezletilé) osoby, které jsou 
postihnuty nucenou prostitucí, 
obchodem s lidmi a sexuálním 
vykořisťováním v naší společnosti, 
ještě stále nejsou dostatečně vidět. K 
identifikování oběti jsou nutné odborné 
znalosti. Poté potřebují postižení 
profesionální podporu a přiměřenou 
péči, které mohou být uskutečněny 
pouze důvěryhodnou inderdisciplinární 
spoluprací různých profesí.  
 
  
Cíle  
V rámci této akce by měli být 
zúčastnění schopni vedle popisu 
problematiky nucené prostituce, 
obchodu s lidmi a sexuálního 
vykořisťování dětí a mladistvých také 
identifikovat potencionální nezletilé 
osoby. Dále by mělo být poukázáno na 
strategie a způsoby jednání 
přiměřeného zacházení, prevence, 
ochrany a podpory obětí.    

      Tématická těžiště  

 Osvěta a sensibilizace pro tuto 
problematiku, např. souvislost 
prostituce a sexuálního turismu   

 Činnost organizace KARO e. V. a jeho 
případové studie a příklady  

 Spolupráce s vyšetřovateli a dalšími 
úřady 

 Zdravotní, psychické a sociální 
aspekty a následky prostituce a 
sexuálního zneužívání 
 

Metody 

Přednáška, diskuse, skupinová práce, film 
(„Údolí slz“) und výstava 
 
Celý seminář bude simultánně 
tlumočen.  
 
  

     Lektoři 

Cathrin Schauer, dipl. sociální pracovnice a 
pedagožka, zdravotní sestra, vedoucí KARO, 
autorka knih  

Manfred Paulus, kriminalista-komisař, 
speciální vyšetřovatel Úřadu kriminální 
policie ULM a expert EU, autor knih  
 
 
Pozdravy a moderace 

Bc. Karolína Vejmělková, předsedkyně 
Komise sociálních věcí a zdravotnictví města 
Mariánské Lázně 

Dr. René Milfait, EJF-Akademie für Bildung 
und internationale Zusammenarbeit 

 

Odborný partner semináře 

Základní škola, Rodinné centrum a 
Centrum dalšího vzdělávání pedagogů 
Čtyřlístek v Mariánských Lázních  
 
 
Data  

14. – 15. října 2020 
Začátek  14.10. v  9.30 
Konec    15.10. v 16.00  

 
 
Místo  
Sozialakademie „Haus Silberbach“ 
Sommerhauer Str. 1 - 5 
95100 Selb OT Silberbach 

 
 
 Účastnický poplatek  

50 Euro,- 
Včetně přenocování, plné penze a obsahu. 
 
Žádáme účastníky, kteří nejsou 
zaměstnanci EJF, aby účastnický 
poplatek uhradili na místě. 
Akceptujeme platby kartou. 

 
 
 Kontakt a přihlašování   

Dr. René Milfait 
E-Mail:           rene.milfait@seznam.cz 
                    milfait.rene@ejf.de  
Telefon  +49 0151-
55982607 
   +420 736 678 634 

 
 Oznámení 

seminář: Stabilizace v práci s dětmi a 
mladistvými po jejich zkušenostech 
zneužívání, 10.-11. března 2021 v 
Silberbachu  
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Nucená prostituce, 
obchod s lidmi a 

sexuální vykořisťování 
dětí a mladistvých v 
česko-německých 

regionech 


