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SLOVO ÚVODEM

Vážené dámy a vážení pánové,
milí příznivci Cesty z krize,
přichází čas složit účty z minulého roku. Jak jsme si vedli, to se dozvíte na dalších
stránkách, zejm. v oddílech „Události roku 2019“ a „Statistické údaje za rok 2019“.
Osobně za náš největší úspěch považuji začátek non stop provozu Linky první psychické
pomoci 116 123, nicméně posuďte sami. Naše ekonomické výsledky najdete tak jako každý
rok v přiložené auditorské zprávě.

A nyní s radostí předám slovo volajícím:
Dobrý den. Včera večer jsem volala na vaši krizovou linku. Chci vám moc moc poděkovat….

(konzultantka) na druhé straně “drátu” mne citlivě provedla hodně nepříjemnou panickou atakou provázenou

ošklivými křečemi, atd. Zároveň mi na … poradila, co mohu dělat jak během ataky, po ní, a pak i jako prevenci.
Byla to pro mne opravdu veliká pomoc v pro mne extrémně fyzicky i psychicky nepříjemné situaci,
se kterou jsem si nevěděla v tu chvíli vůbec rady.

Děkuji, že jste! Mám vás uložené v telefonu, ale věřte mi, že se pokusím udělat maximum,
abych vaši linku už nepotřebovala :)

Přeji celému týmu linky krásný den. Děkuji.
Dobry den, ráda bych vám podekovala za dnešní telefonní pomoc … Člověk se chce zachovat správné,
ale není si jisty postupem. Moc dekuji, že jsem se na vás mohla obrátit.

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat vašemu týmu, který mi … vycházel naprosto vstříc.

Je úžasné, že každý z nich byl trochu jiný, ale všichni skvěle pochopili situaci moji (i dalších účastníků).
Skoro jsem nemusela doříkávat věty, do kterých se mi nechtělo. Děkuji moc, děláte skvělou práci.

Tyto řádky píšu v době vrcholící koronavirové pandemie, která prověřuje odolnost každého
z nás i nás všech dohromady. Budu ráda, když příští rok na tomto místě budu referovat o jejím
úspěšném zvládání, tj. o nových kapitolách naší Cesty z krize.

Jarmila Kubáňková, Ph.D.
statutární zástupkyně
březen 2020, Praha
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O ORGANIZACI CESTA Z KRIZE, Z. Ú.

Představujeme se
Organizace Cesta z krize, z. ú. byla založena za účelem zajištění pomoci a podpory
(a) ohroženým dětem a jejich rodinám
(b) lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci.
K zajištění této pomoci provozujeme dvě krizové linky, a to
(a) Linku pro rodinu a školu 116 000 – non stop a zdarma po celé ČR
(b) Linku první psychické pomoci 116 123 – každý den non stop a zdarma po celé ČR.
Obě provozované Linky patří do rodiny evropských harmonizovaných čísel se sociální
hodnotou, které vznikly na podkladě rozhodnutí Evropské komise 2007/116/ES ze dne
15. února 2007.

Zákonné podmínky
Cesta z krize z. ú. je veden je pod spisovou značkou U 373 u Městského soudu v Praze.
Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci rozhodnutím MHMP
ze dne 10. 03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 416944/2016.
Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu
dle rozhodnutí MHMP ze dne 30.03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 539594/2016.
Pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní
a nadregionální působností.
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O ORGANIZACI CESTA Z KRIZE, Z. Ú.

Organizační struktura - Cesta z krize, z. ú.

ZAKLADATELKY Z. Ú.

SPRÁVNÍ RADA

REVIZORKA

ŘEDITELKA ORGANIZACE

VEDOUCÍ SLUŽEB

METODIČKA SLUŽEB

KONZULTANTI LINEK 116 123 A 116 000
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UDÁLOSTI ROKU 2019

V časopisech nakladatelství Wolters Kluwer, a. s. pravidelně vycházejí kazuistiky z Linky
pro rodinu a školu 116 000.
prosinec 2019 Podána žádost o grant na realizaci iniciativy č. MF-88/2020/5804-4
Duševní zdraví dětí. Ta bude financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného
Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci Fondu EHP a Norska
2014-2021 v programu Zdraví. Cílem iniciativy má být navázání kontaktu s norským
partnerem, tj. pracovištěm krizové psychologie na Univerzitě Bergenu za účelem nastavení
dlouhodobé spolupráce.
prosinec 2019 Linka první psychické pomoci 116 123 začíná fungovat v non stop
provozu, tj. lze se nám dovolat 24 hodin denně.
září 2019 Linka první psychické pomoci 116 123 rozšiřuje provozní dobu chatu,
je k dispozici každý den od 8,00 do 17,00 (od 01/01/2020 je provoz chatu zajištěn každý
den od 12,00 do 17,00).
srpen 2019 proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola MV ČR, jejím výsledkem je
konstatování, že „poskytnuté prostředky na realizování projektu byly využity hospodárně,
efektivně a pomohly plnit stanovený účel projektu…“
červenec 2019 Je zahájeno chatové poradenství na Lince první psychické pomoci 116 123,
chat je v provozu každý den od 14,00 do 17,00.
červenec 2019 Vzhledem k nestabilní situaci ve financování sociálních služeb bylo na
měsíc pozastaveno chatové poradenství na Lince pro rodinu a školu 116 000.
březen 2019 zahájena spolupráce s ÁMOS vision, která do škol dodává moderní informační
panely obsahující i odkazy na odborné služby
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LINKA PRO RODINU A ŠKOLU 116 000

Linka pro rodinu a školu 116 000 non stop a zdarma po celé ČR
pro ohrožené děti a dospělé, kterým to není jedno

Kdy volat 116 000
pro podporu rodiny (rodičovské i mezigenerační konflikty)
při rozchodu rodičů (spory o děti, rodičovské únosy)
při potížích ve škole (výchovné problémy, šikana)
v okamžiku (hrozícího) útěku nebo únosu dítěte

Pomáháme dětem a dospívajícím, když
jsou pohřešovaní, ztracení, na útěku
jsou obětí agrese v reálném i virtuálním světě
mají potíže se svými blízkými vrstevníky nebo sami se sebou
vyrůstají v problematickém rodinném prostředí
Poradenství v případech šikany poskytujeme ve spolupráci a pod odborným vedením
expertů programu Minimalizace šikany.
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LINKA PRO RODINU A ŠKOLU 116 000  STATISTICKÉ ÚDAJE 2019

Kdo nás nejčastěji kontaktuje?
Nejčastěji jsou s námi v kontaktu rodiče dětí, a to v 67 % případů. V dalších v 8 % se jedná
o jiného rodinného příslušníka.
Dítě samotné se na nás obrací v 11 % ze všech uskutečněných kontaktů.
Učitelé, vychovatelé, zdravotníci a jiní profesionálové s námi konzultují v 8 % případů.
Dále nás vyhledávají osoby blízké a veřejnost, které není jedno, co se kolem ní děje.

O čem spolu mluvíme?
Šikana, resp. podezření na ubližování mezi dětmi, se objevuje ve více jak 22 % hovorů.
Témata jako dopady rozchodu rodičů, domácí násilí, konflikty v rodině jsou zmiňovány
shodně ve 12 % hovorů.
Mezi další témata patří i rizikové využívání sociálních sítí, potíže ve škole, odlišnosti dítěte
či rodiny.

O jaké děti se jedná?
Poměr pohlaví je takřka vyrovnaný v 54 % se jedná o dívky, ve zbylém procentu o chlapce.
Dětem je nejčastěji mezi 11 a 15. let věku (36%), následují děti v rozmezí 5 – 10 let (29%)
a ti nejmenší, tj. 0 – 5 let (22 %).

Co se děje po hovoru?
Zhruba každý 22. kontakt končil dohodou, na jejímž základě jsme o situaci dítěte
informovali relevantní orgány (státní zastupitelství, PČR, OSPOD, event. Českou školní
inspekci).

Celkem jsme spolu mluvili více jak 1 093 hodin.
Chatovali jsme skoro 120 hodin.
A odpověděli jsme vám na 71 emailů.
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LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI 116 123

Linka První psychické pomoci 116 123 zdarma a denně od 8,00 do
18,00 po celé ČR pro lidi v krizi a jejich blízké, kteří by rádi pomohli.

Kdy volat 116 123
náhlé a nečekané situace
(dopravní nehody, přepadení, znásilnění, ztráta blízkého člověka)
nové situace, které vás zaskočily
(náhlé životní změny, změna rolí, nemoc, úraz)
potíže se sebou samým
(stres a přepracování, obavy, nejistoty, samota a osamění, úzkost, sebevražedné
myšlenky)
potíže ve vztazích
(partnerské neshody, rozchod, rozvod, nevěra, domácí násilí, neuspokojivé vztahy
s přáteli, sousedy, kolegy atd.)
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LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI  STATISTICKÉ ÚDAJE 2019

Kdo nás nejčastěji kontaktuje?
Dlouhodobě je poměř pohlaví takřka vyrovnán (56% žen, 46% mužů).
Pokud volající uvede věk, nejčastěji se pohybuje mezi 30 a 50 lety.
Takřka 77% volajících se na nás v průběhu obtížného období obrací opakovaně.

O čem spolu mluvíme?
I v tomto roce jsme spolu nejčastěji hovořili o Vás a Vašich starostech, ať už se jednalo
o Vaše psychické či fyzické zdraví, nadměrnou zátěž v práci nebo při studiu, pocity
osamělosti, obavy z budoucího vývoje – alespoň některého z těchto témat se týkalo více
jak 55% hovorů.
Potíže ve vztazích s druhými lidmi, ať již partnerské, pracovní, sousedské nebo vztahy
v rodině se objevovali skoro ve 40 % hovorů.
S myšlenkami na sebevraždu ať již svými nebo někoho blízkého se nám svěřilo
8 % volajících.
Socioekonomická témata se objevovala v 6 % hovorů, kdy se nejčastěji jednalo o dluhy,
exekuce, nezaměstnanost nebo bytovou nouzi.
Ve 3 % případů se hovory týkali násilí (domácího, na pracovišti, loupeží, krádeží,
přepadení, vražd atd.).

Celkem jsme spolu mluvili více jak 1 805 hodin.
A chatovali jsme skoro 72 hodin.
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PODĚKOVÁNÍ

Provoz Linky pro rodinu a školu 116 000 je spolufinancován
z Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace
provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v České republice.

Provoz služeb je spolufinancován MPSV.

Hlavní telekomunikační partner
organizace

Odborný garant
pro problematiku šikany

Správce informačních systémů
organizace

Připravujeme novinky
v poradenství pro učitele

Jsme součástí poradny
a připravujeme videa proti šikaně
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Spolupracujeme s mobilní aplikací
Nenech to být v oblasti šikany

Pravidelně publikujeme v
časopisech věnovaných školství

KONTAKTY  ÚDAJE PLATNÉ K 20.03. 2020

Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/1 1
150 00, Praha 5 - Malá Strana
IČ: 22753974
ID datové schránky – x6qdmuq
právní forma
zapsaný ústav, spisová značka U 373 vedená u Městského soudu v Praze
statutární zástupkyně
Jarmila Kubáňková, ředitelka ústavu
jarmila.kubankova@cestazkrize.net
správní rada
Hana Tryznová, předsedkyně správní rady, hana. tryznova@cestazkrize.net
Helena Brýdlová, členka správní rady
Petr Kužvart, člen správní rady
revizorka
Jindřiška Kotrlová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200360850/6800
Linka pro rodinu a školu 116 000
telefonní číslo – 116 000 non stop a zdarma po celé ČR
emailový kontakt - 116000@cestazkrize.net
Linka První psychické pomoci 116 123
telefonní číslo – 116 123 každý den non stop a zdarma po celé ČR
emailový kontakt – 116123@cestazkrize.net
kontakt na vedení obou Linek
Lucie Hermánková, vedoucí služeb
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Jarmila Kubáňková, metodička služeb
jarmila.kubankova@cestazkrize.net
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