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SLOVO ÚVODEM

Vážené dámy a vážení pánové,
milí příznivci Cesty z krize,
zatímco minulý rok jsem toto úvodní slovo psala v tzv. první koronavirové vlně, dnes již
čelíme tzv. třetí vlně. A je mi velkým potěšením konstatovat, že Cesta z krize, z. ú. všemi třemi
vlnami úspěšně proplula a proplouvá a je schopna i v těchto složitých a nestandardních
časech poskytovat volajícím kvalitní krizovou intervenci.
Největší devízou naší organizace jsou zcela nepřekvapivě její zaměstnanci. Konzultanti obou
linek jsou naštěstí lidé zkušení, kteří jsou schopni zachovat si chladný úsudek i v obtížných
situacích – k tomu jsou koneckonců vedeni v rámci celé své profesní přípravy i výkonu svého
povolání. Přesto zde chci ocenit jejich vytrvalost a empatii, se kterou jsou schopni čelit všem
těžkostem spojeným s pandemií koronakrize v osobním životě, a přitom být stále k dispozici
lidem, kteří jsou tzv. křehčí a zvládání zvýšené zátěže je pro ně obtížnější.
Bez pomoci ostatních bychom ovšem nebyli schopni svoji práci dlouhodobě dobře
vykonávat ani my. Můj dík tedy patří i MPSV ČR, které nám kompenzovalo zvýšené náklady
prostřednictvím mimořádných dotací, nadaci SIRIUS a jejím mimořádným grantům a též
našemu telekomunikačnímu operátorovi Dial Telecom a.s., díky němuž se volající spolehlivě
dovolali.
Ať už nám tento rok přinese cokoli, doufám, že bude méně orouškovaný než ten předchozí
a budeme už o pár kroků dál na cestě z (koronavirové) krize.

leden 2021

Jarmila Kubáňková, Ph.D.
statutární zástupkyně
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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 – 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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Organizační struktura - Cesta z krize, z. ú.

ZAKLADATELKY Z. Ú.

SPRÁVNÍ RADA

REVIZORKA Z. Ú.

ŘEDITELKA ORGANIZACE

VEDOUCÍ SLUŽEB
116 000 a 116 123

FINANČNÍ
MANAŽER

MZDOVÁ ÚČETNÍ

METODIČKA SLUŽEB

KONZULTANTI LINEK
116 000 a 116 123
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TECHNICKÝ
SERVIS

ÚČETNÍ

UDÁLOSTI ROKU 2020

•

prosinec - Již více než 100 tisíc žáků ve 177 školách po celé České republice má
k dispozici portál ÁMOS vision, včetně kontaktů na obě krizové Linky.

•

říjen – prosinec PRAHA DRŽÍ SPOLU Ani během tzv. 2. vlny koronakrize ani jedna Linek
nezahálela. Krom očekávatelného opětovného nárůstu hovorů byly kontakty na naše
Linky uvedeny i na informačním letáku MHMP – Nejste v tom sami! Jsme tu stále s Vámi
připraveni pomoci.

•

listopad - Kolegové z připravovaného projektu Parafilik (Laboratoř evoluční sexuologie
a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví) v rámci své odborné přípravy
absolvovali stáž na Lince první psychické pomoci 116 123.

•

březen – květen - Během tzv. 1. vlny koronakrize na Linku první psychické
pomoci 116 123 odkazovala i celostátní bezplatná linka 1212, která vznikla v souvislosti
s koronavirovou krizí, a to v následujících situacích: (a) všechny volající v době mezi
00,00 a 7,00, kdy jejich služba (spadající podle rozcestníku pod volbu č. 5) nebyla
v provozu; (b) kdykoliv byli operátoři linky 1212 přesvědčeni, že volající potřebuje službu
telefonické krizové intervence a operátoři spadající pod volbu č. 5 odbavovali jiné volající.
I na Lince pro rodinu a školu 116 000 se zvýšil počet hovorů, neboť pomáhala nést
zvýšenou zátěž pečujících osob o děti znevýhodněné, intervenovala v případech
vyostřeného CAN, hrozících / nastalých útěků nezletilých z domova atd.
I nám bylo pomoženo – jednak vyhlášenými granty nadace SIRIUS, z nichž jsme mohli
zakoupit potřebné technické vybavení pro zesílený provoz, jednak sbírkovým dílem
soutěže Kde domov můj? vysílaným ČT.

•

leden - Pracovní návštěva pracoviště krizové psychologie na Univerzitě Bergenu.
Financováno z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu –
Bilaterálních ambicí v rámci Fondu EHP a Norska 2014-2021 v programu Zdraví, iniciativa
č. MF-88/2020/5804-4 Duševní zdraví dětí.
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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 2020

Kdo nás nejčastěji kontaktoval?
•

Nejčastěji s námi byli v kontaktu rodiče dětí, a to v 69 % případů. V dalších 11 % případů se
jednalo o jinou blízkou plnoletou osobu.

•

Ohrožené dítě se na nás obrátilo v 11 % ze všech uskutečněných kontaktů a v dalším 1% to byl
jeho neplnoletý blízký kamarád, spolužák nebo příbuzný.

•

Učitelé, vychovatelé, zdravotníci a jiní profesionálové s námi konzultovali ve zbylých 7 % případů.

O čem jsme spolu mluvili?
•

Dopady rozchodu rodičů (zejm. spory o děti a sžívání s novými partnery rodičů), konflikty
v rodině a CAN jsou zmiňovány shodně ve 13 % hovorů.

•

Šikana, resp. podezření na ubližování mezi dětmi, se objevila v 6 % hovorů, jiné potíže ve škole
(např. v souvislosti s poruchami učení / chování) v dalších 5 %.

•

Největší podíl (41 %) tak tvořily nespecifikované potíže v rodině, kam patří např. problematika
závislosti, nezaměstnanosti nebo úmrtí člena rodiny a v roce 2020 též potíže s distanční výukou.

O jaké děti se jednalo?
•

Poměr pohlaví byl opět takřka vyrovnaný, v 48 % hovorů se jednalo o dívky, v 52% o chlapce.

•

Děti byly nejčastěji mladší 5 let (34 %), dále pak následovaly děti ve věku mezi 11. a 15. lety
(28 %), děti v rozmezí 6 – 10 let (23%), mladiství mezi 15. a 18. let věku (11 %) a mladí dospělí
do 26 let (3 %).

Co se dělo po hovoru?
•

Zhruba každých 6 dnů se vyskytl hovor, po jehož ukončení jsme po vzájemné dohodě s volajícím
informovali o situaci dítěte relevantní orgány (státní zastupitelství, PČR, OSPOD, event. Českou
školní inspekci).

Celkem jsme spolu mluvili více jak 2 067 hodin.
Chatovali jsme skoro 215 hodin.
A odpověděli jsme vám na 109 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 2020

Kdo nás nejčastěji kontaktoval?
•

Ženy se na nás obracely skoro dvakrát častěji než muži (65 % žen, 35 % mužů).

•

Pokud volající uvedl věk, v polovině případů (49 %) se pohybuje mezi 30 a 50 lety.

•

Celých 61 % volajících se na nás v průběhu obtížného období obracelo opakovaně.

O čem jsme spolu mluvili?
•

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 budoucnosti – alespoň některého z těchto témat se týkalo 57 % hovorů.

•

Potíže ve vztazích s druhými lidmi, ať již partnerské, pracovní, sousedské nebo vztahy
v rodině se objevovali ve 34 % hovorů.

•

S myšlenkami na sebevraždu, ať již svými nebo někoho blízkého, jste se nám svěřili v 11%
hovorů.

•

Stejně jako loni se socioekonomická témata objevovala v 6 % hovorů, kdy se nejčastěji
jednalo o dluhy, exekuce, nezaměstnanost nebo bytovou nouzi.

•

Ve 3 % případů se hovory týkaly násilí (domácího, na pracovišti, loupeží, krádeží, přepadení,
vražd atd.).

Co se dělo po hovoru?
•

Zhruba 1x za 10 dnů se vyskytl hovor, po jehož ukončení jsme po vzájemné dohodě
s volajícím alarmovali integrovaný záchranný systém – nejčastěji RZS nebo PČR.

Celkem jsme spolu mluvili více jak 2 325 hodin.
A chatovali jsme spolu takřka 490 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

Jsme součástí poradny
a připravujeme videa proti šikaně

Iniciativa "Duševní zdraví dětí“
je financována v rámci programu
Zdraví Fondů EHP 2014-2021.
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Správce informačních systémů organizace

Připravujeme novinky
v poradenství pro učitele

Spolupracujeme s mobilní
aplikací Nenech to být v oblasti šikany

Pravidelně publikujeme
v časopisech věnovaných školství

Obnova telekomunikačních
zařízení byla financována z grantu
nadace Sirius.

Charitativní díl pořadu
Kde domov můj ze dne 21/04/20
byl věnován Lince 116 123.
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