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SLOVO ÚVODEM

Vážené dámy a vážení pánové,
milí příznivci Cesty z krize,
loni jsem si na tomto místě přála, aby rok 2021 byl méně orouškovaný a abychom byli o pár
kroků dále na cestě z koronavirové krize. Mé přání se splnilo jen částečně, nicméně, ve světle
současného dění na Ukrajině jsem na něj dočista zapomněla. Stejně jako jsem už z hlavy
vypustila vzpomínky na uzávěry, registraci na očkování, covid pasy, orouškované školáky
a různá jiná omezení v podobě uzavřených sportovišť, služeb, kulturních akcí.
Dnes, kdy slovo covid vystřídalo slovo válka, mi ohlížení za minulým rokem přijde neaktuální.
Nabídnu tedy aspoň krátkou zprávu o našich fundraisingových aktivitách. Na podzim roku
2021 jsme v rámci zlepšení komunikace s veřejností i dalšími organizacemi ustanovit novou
pozici. A povedlo se nám připravit fundraisingovou kampaň „Darujte čas na krizové lince“,
v té se nám podařilo získat částku 81 300 Kč a rozšířit tak komunitu podporovatelů naší
organizace jak o malé, tak velké dárce.
Mezi tyto velké dárce se v daném období zařadila například personální společnost
PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o., která podpořila naši kampaň a slovy jednatele společnosti Františka
Boudného Zvidí velký přínos v tom, co naše organizace dělá pro veřejnost.
Dále se společně s námi rozhodla pomáhat Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., která se tak
zařadila mezi naše partnery a díky níž můžeme odvést velký počet hovorů. Rovněž jsme
vděčni za pomoc společnosti Wienerberger s.r.o., která se rozhodla Cestu z krize podpořit
darem na základě dobré předchozí zkušenosti s našimi službami.
Mezi naše dlouhodobé partnery řadíme i společnost Quantcom, a.s., která je naším
dlouhodobým telekomunikačním partnerem a současně se díky své finanční pomoci řadí
mezi naše nejvýznamnější partnery.
Přeji všem méně stresu a více klidných dnů a další úspěšné kroky z krize.

duben 2022

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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O ORGANIZACI CESTA Z KRIZE, Z. Ú.

Organizační struktura - Cesta z krize, z. ú.

ZAKLADATELKY Z. Ú.

SPRÁVNÍ RADA

REVIZORKA Z. Ú.

ŘEDITELKA ORGANIZACE
METODIČKA SLUŽEB

VEDOUCÍ SLUŽEB
116 000 a 116 123

FINANČNÍ
MANAŽER

TECHNICKÝ
SERVIS

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

MZDOVÁ ÚČETNÍ

KONZULTANTI LINEK
116 000 a 116 123
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ÚČETNÍ

NOVÁ PARTNERSTVÍV ROCE 2021

Podařilo navázat nové formy spolupráce s těmito českými i zahraničními
organizacemi:
•

Úsměv mámy (www.usmevmamy.cz) - organizace specializující se na pomoc v mateřství
a udržení duševního zdraví v náročném životním období

•

Safezóna (www.safezona.cz) - internetový portál, který se zaměřuje na udržení duševního
zdraví teenagerů na druhém stupni ZŠ. Cesta z krize se stala garantem zpracování tématu
šikany.

•

Educam (www.facebook.com/Educam_cz_sk-102190041887545/) - spolek poskytující
podporu žákům a studentům, kteří měli potíže při distanční výuce, v rámci spolupráce
nejen doporučují služby linky 116 000, ale vznikly též edukační videa zaměřená na
prevenci duševního onemocnění

•

Magnolie (www.magnolia.org.ua/en) - ukrajinská nezisková organizace zaměřená na
ochranu práv ohrožených dětí a jejich rodin, která nás požádala o účast na jejich projektu
(předávání zkušeností s provozováním služeb Linky pro rodinu a školu 116 000).
Do budoucna jsme plánovali rozsáhlejší společný projekt
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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 2021

Kdo nás nejčastěji kontaktoval?
•

Nejčastěji s námi byli v kontaktu rodiče dětí, a to v 69 % případů. V dalších 10 % případů se
jednalo o jinou blízkou plnoletou osobu.

•

Ohrožené dítě se na nás obrátilo v 15 % ze všech uskutečněných kontaktů, v jednotkách
případů jsme mluvily s jeho neplnoletým blízkým kamarádem, spolužákem nebo příbuzným.

•

Učitelé, vychovatelé, zdravotníci a jiní profesionálové s námi konzultovali ve zbylých 6 % případů.

O čem jsme spolu mluvili?
•

Dopady rozchodu rodičů (zejm. spory o děti a sžívání s novými partnery rodičů), a to ve 13 %
případů.

•

Konflikty v rodině a CAN jsou zmiňovány v 10 %, resp. 9 % případů, v 5 % hovorů se jednalo
o sebepoškozování.

•

Šikana, resp. podezření na ubližování mezi dětmi, se objevila v 5 % hovorů, jiné potíže ve škole
(např. v souvislosti s poruchami učení / chování) v dalších 7 %.

•

Největší podíl (45 %) tak tvořili nespecifikované potíže v rodině, kam patří např. problematika
závislosti, nezaměstnanosti nebo úmrtí člena rodiny, a i v roce 2021 potíže s distanční výukou.

O jaké děti se jednalo?
•

V 60 % hovorů se jednalo o dívky, ve 40 % o chlapce.

•

Děti byly nejčastěji ve věku mezi 11. a 15. lety (33 %), následovány skupinou dětí mladších
5 let (25 %), děti v rozmezí 6–10 let (19 %), mladiství mezi 15. a 18. let věku (17 %) a mladí
dospělí do 26 let (6 %).

Co se dělo po hovoru?
•

Zhruba jednou měsíčně se vyskytl hovor, po jehož ukončení
jsme po vzájemné dohodě s volajícím informovali o situaci
dítěte relevantní orgány (státní zastupitelství, PČR, OSPOD,

Celkem jsme spolu mluvili více jak 1 385 hodin.
Chatovali jsme 280 hodin.
A odpověděli jsme vám na 160 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 2021

Kdo nás nejčastěji kontaktoval?
•

Nejčastěji s námi byli v kontaktu rodiče dětí, a to v 69 % případů. V dalších 10 % případů se
jednalo o jinou blízkou plnoletou osobu.

•

Ohrožené dítě se na nás obrátilo v 15 % ze všech uskutečněných kontaktů, v jednotkách
případů jsme mluvily s jeho neplnoletým blízkým kamarádem, spolužákem nebo příbuzným.

•

Učitelé, vychovatelé, zdravotníci a jiní profesionálové s námi konzultovali ve zbylých 6 % případů.

O čem jsme spolu mluvili?
•

Dopady rozchodu rodičů (zejm. spory o děti a sžívání s novými partnery rodičů), a to ve 13 %
případů.

•

Konflikty v rodině a CAN jsou zmiňovány v 10 %, resp. 9 % případů, v 5 % hovorů se jednalo
o sebepoškozování.

•

Šikana, resp. podezření na ubližování mezi dětmi, se objevila v 5 % hovorů, jiné potíže ve škole
(např. v souvislosti s poruchami učení / chování) v dalších 7 %.

•

Největší podíl (45 %) tak tvořili nespecifikované potíže v rodině, kam patří např. problematika
závislosti, nezaměstnanosti nebo úmrtí člena rodiny, a i v roce 2021 potíže s distanční výukou.

O jaké děti se jednalo?
•

V 60 % hovorů se jednalo o dívky, ve 40 % o chlapce.

•

Děti byly nejčastěji ve věku mezi 11. a 15. lety (33 %), následovány skupinou dětí mladších
5 let (25 %), děti v rozmezí 6–10 let (19 %), mladiství mezi 15. a 18. let věku (17 %) a mladí
dospělí do 26 let (6 %).

Co se dělo po hovoru?
•

Zhruba jednou měsíčně 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 byli v kontaktu 2 816 hodin.
90 % času v telefonické komunikaci,
10 % času prostřednictvím chatu.
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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

Personální společnost PŘEDVÝBĚR.CZ
podpořila v roce 2021 naší organizaci
finančním darem 20 000 Kč
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Největší obchod s počítači a elektronikou

Připravujeme novinky
v poradenství pro učitele

Správce informačních systémů organizace

Spolupracujeme s mobilní
aplikací Nenech to být v oblasti šikany

Pravidelně publikujeme
v časopisech věnovaných školství

Společnost ČPP se v roce 2021
stala naším partnerem

Společnost Wienerberger se v roce 2022
stala naším partnerem
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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: číslo účtu: 2502133718/2010
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 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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