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SLOVO ÚVODEM

Slovo úvodem
Psát úvodní slova do výročních zpráv organizace, která se zabývá veskrze anonymním
telefonickým poradenstvím lidem v krizi a těm, kteří chtějí pomoci ohroženému dítěti,
je činnost poněkud nevděčná. Z vnějšku viděno – ani v uplynulém roce se nestalo nic
zvláštního. Obě Linky byly v provozu přesně tak, jak měly být. Kontrola dotace za rok 2016
skončila přesně tak, jak bylo žádoucí. Navázali jsme spolupráci s dalšími partnery, kteří
nám pomáhají s tím, aby se informace o našich službách dostali k těm, kteří je potřebují,
což je koneckonců to, za má mít management na starosti. Společně s mými kolegyněmi Lucií
Hermánkovou a Pavlou Začalovou jsme objely další krajské konference orgánů sociálněprávní ochrany dětí a konference primární prevence tak, jak jsme se zavázali v projektu.
To podstatné se totiž dělo v hovorech s volajícími, kteří to mnohdy nemají vůbec
jednoduché. Když jim dítě po banální hádce práskne s dveřmi s tím, že už se nevrátí.
Nebo když se jim dítko svěří s tím, že se mu ve škole všichni posmívají a nedají mu chvíli
pokoj. Popř. když se právě dozvěděli, že výsledky vyšetření jsou pozitivní, tj. nádor je zhoubný.
Nebo když najednou zjistí, že už se do práce vůbec netěší a očekávají, zda následující pracovní
den bude jen hrozný nebo ještě horší.
A to je chvíle, kdy se toho děje hodně nebo se naopak zdá, že se čas zastavil a neděje se
vůbec nic, ačkoliv by se něco dít mělo. V takových okamžicích jsou k dispozici konzultanti jak
Linky pro rodinu a školu 116 000, tak Linky první psychické pomoci 116 123. Z mnoha dobrých
důvodů se příběhy volajících nedají zveřejňovat, proto i v části věnované údajům o volajících
a volání za loňský rok naleznete jen několik čísel.
Zbytek výroční zprávy přináší přehled více méně technických a organizačních událostí.
Všechny by měly směřovat k jedinému cíli – aby naše služby byly dostupné, využívané a kvalitní
v co nejvyšší míře. Za to, že tomu tak doposud bylo a stále je, děkuji svým milým kolegyním
a kolegům. Na tomto místě již poněkolikáté, ale když oni pracují s takovým elánem, že nic
jiného se vcelku nedá dělat. A já jim děkuji ráda a přeji si, abych jim mohla děkovat i nadále.
Vážení přátelé, přeji příjemné listování výroční zprávou Cesty z krize, která bude letos slavit
5. výročí spuštění Linky pro rodinu a školu 116 000.
Jarmila Kubáňková
ředitelka Cesty z krize, z. ú.
květen 2018, 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) lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci
(b) ohroženým dětem a jejich rodinám.
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 od 08,00 do 18,00 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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Organizační struktura - Cesta z krize, z. ú.
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UDÁLOSTI ROKU 2017

t

V druhé polovině roku došlo k definitivní dohodě s digitální a komunikační agenturou
Dark Side a. s. Výsledkem naší spolupráce je (doufejme) zviditelnění našich služeb,
tj. aby informace o obou Linkách proudily k jejich potenciálním uživatelům častěji
a ve vyšší koncentraci, než tomu bylo doposud.

t

říjen – úspěšně jsme prošli kontrolou hospodaření s dotací MPSV pro nestátní neziskové
organizace za rok 2016

t

květen – navázání kontaktu s paní redaktorkou Radkou Mondekovou z nakladatelství
Wolters Kluwer, a. s., v jehož časopise Školní poradenství v praxi začínají vycházet
kazuistiky z Linky pro rodinu a školu 116 000.

t

únor – novou předsedkyní správní rady se stala paní Mgr. Hanka Tryznová

t

Celoročně je v plném proudu projekt s názvem „Linka pro rodinu a školu 116 000 jako
integrální součást českého systému sociálně-právní ochrany dětí“. Za rok 2017 jsme
dokončili návštěvu takřka všech krajských konferencí orgánů sociálně právní ochrany
dětí, stejně jako konference pořádané metodiky školské prevence na úrovni krajů
(popř. setkání na úrovni okresů).
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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
t

pro podporu rodiny (rodičovské i mezigenerační konflikty)

t

při rozchodu rodičů (spory o děti, rodičovské únosy)

t

při potížích ve škole (výchovné problémy, šikana)

t

v okamžiku (hrozícího) útěku nebo únosu dítěte

Pomáháme dětem a dospívajícím, když
t

jsou pohřešovaní, ztracení, na útěku

t

jsou obětí agrese v reálném i virtuálním světě

t

mají potíže se svými blízkými vrstevníky nebo sami se sebou

t

vyrůstají v problematickém rodinném prostředí

Poradenství v případech šikany poskytujeme ve spolupráci a pod odborným vedením
expertů programu Minimalizace šikany.
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STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017

Jakou formou jste nás kontaktovali?
t

V 88 % jste nás kontaktovali prostřednictvím telefonu, emailem jste se na nás obrátili
v 8 % případů a prostřednictvím chatu jen ve 4 %.

S kým jsme mluvili?
t

V takřka 60 % případů byl volajícím (emailujícím, chatujícím) rodič ohroženého dítěte.
Shodně ve 13 % nás kontaktovalo dítě samotné nebo někdo z dospělých „profesionálů“
– pedagog, metodik prevence nebo jiný zaměstnanec školy či volnočasového zařízení.
V 10 % případů nás kontaktoval člen širší rodiny dítěte. Ostatní kontakty proběhly s jinou
blízkou osobou dítěte (kamarád, známý rodiny) nebo se zainteresovanou veřejností
(sousedé, event. rodiče spolužáků dítěte).

Jakého tématu se týkaly hovory?
t

Nejčastěji jsme s vámi mluvili ohledně dítěte, jehož rodiče se rozešli (45 %) a cesta
k porozchodovému uspořádání vztahů byla velmi trnitá. Druhým velkým tématem byla
školní šikana, resp. podezření na školní šikanu (35 %). Dalšími tématy bylo podezření
ze zneužívání (nejčastěji sexuálního) a týrání dítěte (dohromady cca 10%). Tématem
našich hovorů byly i sebevražedné úvahy a jednání dětí, jejich sebepoškozující chování
a hrozící útěky z domova.

Co se dělo po našem hovoru?
t

Takřka v 60 % jsme po vzájemné předchozí domluvě s Vámi kontaktovali příslušný
OSPOD, ve více jak 33 % případů jsme kontaktovali i PČR, resp. státní zastupitelství. Ostatní
instituce, jako je ČŠI nebo ÚMPOD, event. jinou vhodnou organizaci a / nebo osobu jsme
kontaktovali v méně jak 4 % případů.

Jakého pohlaví a věku byli děti, o kterých se jednalo v našich hovorech?
t

Dívky byly předmětem hovoru v 48 % případů, chlapci tvořili zbylých 52 %. Nejčastěji
se jednalo o děti ve věku 11–15 let (v 33 %), následováni dětmi o něco málo mladšími
(6–10 let v 32 %). O dítě mladší 5 let se jednalo v 23 % hovorů, zbylé hovory se týkaly
dospívajících starších 16 let.

Celkem jsme s vámi mluvili více jak 750 hodin.
Na chatu jsme s vámi strávili cca 50 hodin.
A odpověděli jsme vám na 96 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
t

náhlé a nečekané situace
(dopravní nehody, přepadení, znásilnění, ztráta blízkého člověka)

t

nové situace, které vás zaskočily
(náhlé životní změny, změna rolí, nemoc, úraz)

t

potíže se sebou samým
(stres a přepracování, obavy, nejistoty, samota a osamění, úzkost, sebevražedné
myšlenky)

t

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 2017

Jakého tématu se týkaly hovory?
t

Nejčastěji jsme s vámi mluvili právě o vás a vašich starostech – ať už se jednalo o nepříznivý
zdravotní stav (psychický i fyzický), zvládání zátěže (pracovní, ale též každodenní
rutiny), pocity osamění, úzkost a strach z možného nepříznivého vývoje situace nebo
sebevražedné myšlenky (některé z těchto témat bylo zmíněno ve více jak 80 % hovorů,
ohroženo sebevraždou bylo kolem 6 % volajících).

t

Druhým velkým tématem byli potíže ve vztahu k druhým, ať už se jednalo o partnera,
(širší) rodinu, vztahy sousedské, na pracovišti atd. (některé z těchto témat bylo zmíněno
ve více jak 40 % hovorů).

S kým a kolikrát jsme nejčastěji mluvili?
t

Ženy tvořily kolem 64 % všech volajících, přičemž nejčastěji volající uváděli svůj věk mezi
30 a 50 lety (43 % volajících). Jelikož krizová situace se obvykle nevyřeší ze dne na den,
opakovaně se na Linku obracela více jak polovina volajících.

Celkem jsme s vámi mluvili více jak 730 hodin.
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PODĚKOVÁNÍ

Provoz linky 116 000 je spolufinancován z grantu
Ministerstva vnitra ČR

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.

Projekt „Linka pro rodinu a školu 116 000 jako integrální součást
českého systému SPOD“ je spolufinancován
z programu DAPHNE EU.
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KONTAKTY  ÚDAJE PLATNÉ K 15. 05. 2018

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
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 od 08 do 18 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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