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IPS-WIEN: pracovní profil  
 
1.) Sexuální nasílí dospělých na dětech je velkým tabu. 
IPS-WIEN se na veřejnosti a v národních a mezinárodních 
médiích, v knihách a evropských kooperacích, slovem i 
písmen staví proti takovýmto tabu. 
  
2.) Kde dochází k sexuálnímu násilí na dětech? 
V rodinách, ve všech veřejných, státních, církevních a 
soukromých zařízeních a u osob a osobami v nejbližším 
okolí.  
 
3.) IPS-WIEN zkoumá přímo na místě samém souvislosti a 
sítě násilí páchaného na dětech. To se dotýká postižených 
tam kde se nachází, většinou v „ Pekle“ sexuálního, 
sociálního a duševního „násilí“. (viz Rainer KÖNIG-
HOLLERWÖGER „SE STRACHEM V PEKLE NÁSILÍ/ Drama 
sexuálně zneužívaného chlapce“, Wien, 2000, „EXISTENCE 
DÍTĚTE VE SPÁRECH SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ/ Cesta 
k někdejším obětem a pachatelům sexuálního násilí, 
Frankfurt 2003) 
  
4.) IPS-WIEN zkoumá přímo na místě v příslušných 
"scenériích“ obchod s ženami, nucenou prostituci a obchod 
s dětmi fungující po celé Evropě. Přitom odhaluje 
souvislost mezi většinou již v dětství vzniklou velkou 
traumatizací z násilí a sexuálního zneužívaní v dětství a 
technikami společenského potlačování a lidi vykořisťujícími 
mocenskými strukturami.  
 
5.) IPS-WIEN konfrontuje zařízení, země, města a místa, 
kde dochází k sexuálnímu zneužívání dětí, k dětské 
prostituci, dětské pornografii, k obchodu s dětmi a ženami 
a k nucené prostituci a pokud s tím dotčené osoby 
souhlasí, informuje média. 
 
6.) IPS-WIEN vytváří "mosty“ k příslušným místům, která 
nabízí pomoc. Ale inicializují i na regionální, národní a 
mezinárodní úrovni vyšetřování, která provádějí sama 
příslušná zařízení poskytující pomoc, pokud existuje 
podezření na zneužívání.  
 
7.)IPS-WIEN pomáhá přímo na místě při hledání 
pohřešovaných dětí a mládeže, kteří jsou často, ne však 
vždy, oběťmi sexuálního násilí.  
 
8.) IPS-WIEN má v centru svých aktivit dítě v celé jeho 
spontánnosti a kreativitě. Je to přece i to vnitřní dítě, 
které je v obchodě s ženami a v nucené prostituci 
neustále pošlapáváno. Být dítětem vyžaduje fantazii, 
pochopení, svobodu, lásku a zodpovědnost. Do práce IPS-

WIEN je vkládáno všechno kreativní a umělecké a je 
motivováno duševní a sociální traumatizací postižených. 
 
9.) Na základě kvalitativního výzkumu a pozorování rozvíjí 
IPS-WIEN vědecké zkoumání, které kromě skutků 
pachatelů/pachatelek přesně zkoumá mezinárodně 
příslušná sociální a společenská spojení. 
Tím IPS-WIEN neustále rozšiřuje svou práci a vyvíjí nové 
koncepty prevence proti strukturám zneužívání dětí.  
 
10.) IPS-WIEN sestavuje neustále analýzy svých 
interdisciplinárních zkoumání a tyto i neustále realizuje 
v široké veřejné práci.  
 
11.) Prostřednictvím IPS-WIEN jsou okamžitě 
vypracovávána pomocná opatření, odpovídající příslušným 
osobním, sociálním a společenským situacím. 
 
12.) IPS-WIEN organizuje regionální, mezistátní a 
mezinárodní školení, semináře a konference, k veřejnému 
prodiskutování - při dobrovolném zapojení samotných 
postižených! – sexuálního vykořisťování dětí ve formě 
sexuálního zneužívání dětí a obchodu a dětmi a se ženami 
a nucené prostituce a k vypracování protikonceptů. 
 
13.) Při zpracování sexuálního násilí na dětech a při 
odhalování struktur pachatelů/pachatelek zohledňuje IPS-
WIEN sociální zvláštnosti obcí, měst a zemí. Organizuje a 
podporuje kulturní akce k vzájemnému porozumění i přes 
jazykové, státní, ideologické a náboženské hranice. 
(viz kromě jiného od 21. srpna 2006 trvající řada koncertů 
„ORGEL (Klavír) SPONTAN 2005/06)  
 
14.) Kromě kvalitativního výzkumu pozorování se IPS-
WIEN svým interdisciplinárním způsobem práce snaží, 
neustále dbát pozorování, vyšetřování a pomoci 
následujícímu "trojúhelníku": 
oběť (a jeho okolí) – pachatel (a jeho okolí) – 
„pronásledovatel“(a jeho okolí) 
Přitom je mimořádně důležité v praxi často opomíjené 
postavení pronásledovatele. Příslušnou situaci oběti a 
pachatele zkoumající, vyšetřující, pomáhající, odhalující 
osoba může být policistou/policistkou, 
terapeutem/terapeutkou atd. Bez neustálého 
sebepozorování a zjišťování svých reakcí, postojů a 
postavení si sám neuvědomím ve mě existující vlastní 
části oběti a pachatele, pročež se vlastní pohled, vlastní 
myšlení a vlastní pocity a konání promítá a tím zkresluje 
přesné zjišťování situace oběti a pachatele.  

Wien, Znojmo, Prag, November 2007 
 
 

PŘEDSEDA: Mag. Dr. Rainer KÖNIG-
HOLLERWÖGER - jeho oblast činnosti m.j.: 
 

a) Průzkum, zjišťování a zastavení dlouhodobého 
násilí páchaného na dětech (dívkách a chlapcích), a to jak 
regionálně, tak i na mezinárodní úrovni. Díky němu byly 
v Rakousku a jiných evropských zemích odhaleny velké 
případy sexuálního zneužívání dětí a byly tak před 
utrpením ochráněny další děti. 
 

b) Autor knih týkajících se tohoto tématu, jako  
„VÝKŘIK – bezdomovec z Waldviertleru - vytěsnění“ 
(vydavatelství: Eva Poss Autorenservice und Verlag, Vídeň 
1998.), knihy, která byla veřejným rozhodnutím 
rakouského ministerstva školství, vědy a kultury 
doporučena do všech školních knihoven (v červenci 2000) 
„SE STRACHEM V PEKLE NÁSILÍ/ Dramatický osud 
sexuálně zneužívaného chlapce“ (vydavatelství: 
Vindobona Verlag, Vídeň 2000.)  
a knihy, která se opírá o několikaletý intenzivní výzkum v 
předměstských částech, „BÝT DÍTĚTEM VE SPÁRECH 
SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ /Cesta k někdejším obětem a 
pachatelům“ (vydavatelství: R. G. Fischer Verlag, 
Frankfurt/Main 2003.) 
„EROTISCHES  Sinnenerblühen im Sonnen -und 
Mondenlicht des Menschen - Das andere Erotikbuch“ 
(Munderfing Aumayer Druck u. Edition Innsalz Ranshofen 
2007, editionAum.Inn, ISBN 3-9502174-3-8) 
„GRENZSTRICH ÖSTERREICH – TSCHECHIEN. DER 
VERBORGENE WEG. Eine europäische Pionierforschung 
im soziokulturellen Zusammenklang.“ (Verlag: Der Apfel, 
ISBN: 978-3-85450-281-4) 
„NA ULICI... U SILNICE Rakousko – Česko“ (Verlag: 
Littera Brno ISBN: 978-80-85763-50-8) 
 

c) veřejné přednášky, kongresy, diskuse a semináře 
na téma sexuální zneužívání dětí, dětská prostituce, 
dětská pornografie, obchodování s dětmi po celé 
Evropě 
 

d) příspěvky a dokumentace v rozhlase, televizi, 
příslušných denících v celé Evropě   
 

e) hudebník, komponista a koncertní mistr 
improvizace, kdy je opakovně hlavním tématem dítě. 
(Viz. příloha v knize „Být dítětem ve spárech sexuálního 
násilí/Cesta k někdejším obětem a pachatelům“)  
 

f) maluje obrazy spolu s postiženými oběťmi 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Institut není žádnou konkurencí stávajících veřejných a 
soukromých psychosociálních a terapeutických 
zařízení, nýbrž transparentní spojením a cestou 
k těmto zařízením. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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