Podporuji ČEPEK – Československou pedofilní komunitu
Tato komunita má za cíl pomoci mladým lidem, kteří cítí, že je přitahují děti, aby se se svou orientací vyrovnali a nepáchali
trestnou činnost. V současné době se problematice těchto lidí věnuje jen velmi malá pozornost.
Pedofilně zaměřený člověk vnímá svou odlišnou sexuální orientaci již od základní školy – zhruba od svých 13 let.
Může to být i Vaše dítě! Kdo mu sdělí správné a objektivní informace? Nespáchá sebevraždu pod tlakem okolí, které z něj
předem dělá zrůdu? Kde má hledat efektivní pomoc?
Proč tento letáček na Prague Pride? Protože pedofilové zažívají při odhalování své sexuální orientace podobné problémy
jako LGBT lidé. Touto iniciativou na průvodu Prague Pride chceme upozornit na jejich problémy.

Více informací naleznete na

www.nejenhomo.cz

nebo

www.pedofilie-info.cz
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I support ČEPEK – the Czech and Slovak Pedophile Community
This community aims to help young people who feel attraction towards children to come to terms with their sexual orientation
and not to commit any crime. In present days almost no attention is given to these people’s issues.
A pedophile usually becomes aware of his unusual sexual feelings during elementary school attendance – at about
13 years of age.
It can be your child too! Who will provide him with true and unbiased information? Will he commit suicide under the
pressure of his surroundings that automatically calls him a monster? Where can he find effective help?
Why do we hand out this leaflet? Pedophiles and LGBTs encounter very similar problems. With this initiative we want to
point this out.

Find more information at www.nejenhomo.cz or www.pedofilie-info.cz
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