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Program Včasná pomoc dětem
Cíle programu Včasná pomoc dětem a priorita Krizová pomoc, krizová centra
Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), financovaný z prostředků
The VELUX Foundations. Zaměřený je na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku v České
republice. Podporu z tohoto programu získaly pro období 2015–2016 nestátní neziskové organizace ve dvou
prioritních oblastech: I. Služby rané péče, II. Krizová pomoc, krizová centra. Na základě veřejného výběrového řízení
bylo na konci roku 2014 podpořeno 21 projektů neziskových organizací se zaměřením na pomoc dětem v obou
prioritních oblastech celkovou částkou 520 000 EUR. V oblasti Krizová pomoc, krizová centra jde o 10 organizací
s působností po celé České republice, podpořených celkovou částkou 254 362 EUR.
Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat
v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umísťování takto
ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění
tohoto cíle. Záměrem programu bylo rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů
služeb v prioritních oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč specializovanými
institucemi.
Priorita Krizová pomoc, krizová centra
Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje
krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.
Celkový cíl priority
 Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane.
 Zvýšit počet krizových center s kvalifikovanými pracovníky.
 Zvýšit dostupnost specializovaných pracovišť, které mezi sebou spolupracují a dokážou zabezpečit dostatečné
pokrytí služby v rámci České republiky.
 Zvýšit v existujících krizových centrech počet kvalifikovaných odborníků – psychologů, sociálních pracovníků,
psychoterapeutů a dalších potřebných odborných profesí.
 Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi.
 Zvýšit informovanost dětí a veřejnosti o možnosti využití služeb krizových center.
 Poskytnout podporu pro vzdělávání a zvyšování odbornosti poskytovatelů služeb.
Organizace podpořené v programu Včasná pomoc dětem byly vybrány na základě veřejného výběrového řízení.
Dne 7. 11. 2014 byl ukončen příjem žádostí nestátních neziskových organizací ucházejících se o podporu
z programu – do uzávěrky bylo předloženo celkem 42 žádostí (z toho 17 pro prioritu Krizová pomoc, krizová
centra). Dne 2. 12. 2014 zasedla v sídle NROS hodnoticí komise pro prioritní oblast Krizová pomoc, krizová
centra. Konečné schválení vybraných projektů z obou prioritních oblastí se uskutečnilo na zasedání Správní rady
NROS dne 10. 12. 2014.
Od 1. ledna 2015 do 31. 12. 2016 realizují organizace, které byly podřeny v rámci veřejného výběrového řízení
v programu Včasná pomoc dětem, svoje projekty. Přehled podpořených projektů v prioritě Krizová pomoc,
krizová centra, jejich anotace a informace o organizacích naleznete níže v této publikaci a také na www.nros.cz.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace
v České republice. Od svého založení podpořila více než 6 000 projektů. NROS se zaměřuje především na projekty,
které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva, přispívají ke vzájemnému soužití
a toleranci nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou
pro NROS děti a mladí lidé, které podporuje v rámci specifických programů – mimo jiné prostřednictvím charitativní
sbírky Pomozte dětem či programu Včasná pomoc dětem.
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The VELUX Foundations
The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX
FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux.
Posláním této společnosti, a potažmo i jejích nadací, je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí
do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblast sociální, kulturní, životní
prostředí a trvalé udržitelnosti.

Kulaté stoly pořádané v rámci priority Krizová pomoc, krizová centra
V rámci programu Včasná pomoc dětem NROS realizovala v letech 2015–2016 několik kulatých stolů zabývajících
se nejpalčivějšími problémy, které se týkají problematiky krizové péče a pomoci dětem a jejich rodinám v České
republice. Podpořené organizace ocenily možnost setkávat se v rámci kulatých stolů, kde mohou sdílet svoje
know-how, příklady dobré praxe, společně hledat cesty k řešení různých problémů, vyměňovat si cenné zkušenosti
mezi sebou i s přizvanými odborníky.
NROS se díky vybudované pozici a dlouholeté podpoře občanského sektoru a nestátních neziskových organizací daří
na tato setkání zvát zástupce různých státní institucí. Zástupci neziskového světa tak mají možnost setkat se s nimi,
promluvit si na neutrální půdě a společně hledat stanoviska k problémům, které řeší.
Kulaté stoly v roce 2015 v prioritě Krizová pomoc, krizová centra:
 20. února (Praha, sídlo NROS) – společný kulatý stůl obou priorit s cílem definovat hlavní problémy a sestavit
situační mapy v jednotlivých oblastech.
Za odbornou veřejnost se kulatého stolu účastnili: Zora Dušková (Dětské krizové centrum), Terezie Hradilková
(Centrum podpory transformace o.p.s.), Eva Košatková (MPSV), Pavel Navrátil (FSS MU Brno), Pavla Skalová
(Raná péče Diakonie Stodůlky), Radek Suda (MPSV) a Elena Turnovská (spoluzakladatelka o.s. Dům tří přání).
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 3. března (Praha, sídlo NROS) – s cílem vydefinovat problematická témata v obou oblastech (bez účasti odborníků)
 24. října (Písek, Arkáda) – s cílem otevřít debatu mezi různými institucemi, které vstupují do péče o dítě v rámci
krizové pomoci, na téma jejich spolupráce a navrhnout způsoby, jak jednotlivé instituce lépe propojit a jak
vzájemně lépe komunikovat.
Za účasti Mgr. Michaely Baslerové (vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Písek), Mgr. Jaroslava Hávy (soudce),
Mgr. Ivany Kahovcové (vedoucí SPOD).

Kulaté stoly v roce 2016 v prioritě Krizová pomoc, krizová centra:
 17. února (Praha, sídlo NROS) – s cílem umožnit zástupcům podpořených organizací otevřít debatu se zástupci
institucí.
S odbornými příspěvky vystoupili Mgr. Josef Smrž, sociální pracovník a kurátor pro děti a mládež (OSPOD Praha
13), a JUDr. Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády pro NNO.
 25. října (Praha, sídlo NROS) – s cílem informovat zástupce podpořených organizací o připravované novele
zákona o sociálních službách a závěrečné etapě programu Včasná pomoc dětem.
Podrobné informace týkající se novinek v novele zákona o sociálních službách přítomným podali Ing. Linda
Maršíková a Mgr. Jan Vrbický z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
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Problematické oblasti krizové pomoci definované na kulatých stolech v rámci programu Včasná pomoc dětem
I. Nedostatečná kapacita a dostupnost služeb – přetrvávajícím problémem je nedostatečná kapacita krizových
center; měla by existovat síť, „pohotovostní“ charakter služby; dostupnost včetně nových technologií (jedná se
i o nové hrozby, zdroje krize, na které ještě nejsme úplně připraveni); návazná práce, služby.
Co také zaznělo v diskuzích:
 Služeb je stále nedostatek, zařízení jsou přetížená a podfinancovaná.
 Čekací lhůty u krizových intervencí nesmí být dlouhé; zařízení krizové pomoci, která se zaměřují na děti, praskají
ve švech (ale nejsou jediná).
II. Nastavení systému – problémem je nepropojenost, chybí návaznost na další služby; rezortní prostředí nedovoluje
flexibilitu služby; nespolupráce jednotlivých článků (soudů, OSPOD, policie, krizových center); chybí provázanost
s dalšími službami; chybí prevence; nekomplexnost krizové pomoci (měla by se týkat pomoci celé rodině v krizové
situaci).
Co také zaznělo v diskuzích:
 Organizace poskytující krizovou pomoc často
nespolupracují – bojují o granty; měla by
vzniknout zastřešující organizace/asociace, aby
se organizace sjednotily a mohly lobbovat.
 Včasná pomoc dětem znamená primární
prevenci, vyhledávání (nemůže dělat
OSPOD).
 Se školami a lékaři nikdy nebude nastavená
spolupráce tak, aby tam byla důvěra mezi
učiteli, resp. výchovnými poradci, lékaři
a OSPOD – jde o to, aby se školy obracely
samy na neziskové organizace; je skvělé, pokud
škola má navázanou spolupráci s organizacemi;
OSPOD velice málokdy dostává informace
od organizace, která s rodinou pracuje (spíše
od škol, od policie).
 Překážky jsou ve včasné informovanosti škol (školy zavčas neinformují napříč metodickými pokyny) a včasné
informovanosti lékařů a psychiatrů (až podezření na CAN dle zákona prolomuje mlčenlivost) – podezření OSPOD
a ambulantní služby bez potvrzení lékaře (například u fetujícího dítěte) nepostačuje.
 Obrovský problém je v neodhadnutelnosti OSPODů – nelze předpokládat, co se bude dít a jak to OSPOD
uchopí, chtělo by to jasnější kroky v postupech a vyhodnocování, tj. JEDNOTNOST OSPODů.
 Celková nesystémovost, zahlcenost práce OSPODů, které stíhají jen koordinovat a dělat zákonné věci, ale nemají
čas přemýšlet o jednotlivých případech; neziskovky pak síťují za OSPOD.
 Problém vnímání pracovníků OSPOD negativně, nikoli jako podpory pro rodinu – často je však skutečností, že se
nechovají citlivě, neznají návazné služby, které by mohli doporučit rodinám, apod.
 Problematická je návaznost služeb na ose terénní služby – ambulantní služby – pobytové služby. Pokud končí
terénní služba, často není návazná ambulantní. Málokterá organizace poskytuje všechny tři služby (výjimkou je
například Dům tří přání).
 Vzájemná nepropojenost mezi službami a OSPODy; například se ukončí terénní služba s rodinou, následuje
závěrečná zpráva, dále OSPOD pracuje s rodinou třeba půl roku, než přijde na to, že je tam vysoká rizikovost –
rodina je v tom období ve vakuu.
 OSPODy často nechtějí předávat úplnou anamnézu (dělají ji na základě pohovoru) neziskovkám, přitom vzájemně
předané anamnézy mohou být pro druhou stranu velice cenné. OSPOD spoustu informací dovozuje; pokud se
začne dít něco hrozného, neziskové organizace volají OSPODu často pozdě, kdy je už jen malý výběr možností, co
se dá v tu chvíli pro dítě udělat.
 Hodně pomáhají případové konference, díky nim je možné sejít se s odborníky na jednom místě – často jde
o první místo, kde si všichni odborníci mohou říct, co se vlastně v rodině děje.
 Otázka oznamovací povinnosti – OSPOD je často přizván do případu ve chvíli, kdy už „nastupuje do rozjetého
vlaku“ – organizace/lékař apod. si to po nějakou dobu nechává pro sebe ve snaze nenarušit bezpečí dítěte (rodiny),
jenže často je to tak, že ve chvíli oznámení už OSPOD jen hasí požár. Organizace se bojí, co s informací důvěrného
charakteru OSPOD udělá; je obtížné definovat bod, kdy to oznámit, kdy už jde o „tenký led“.
 OSPODy si často nejsou schopny specifikovat zakázku vůči neziskovkám. Do neziskovek přicházejí rodiče, že je
posílá OSPOD, ale samy rodiny nevědí proč a OSPODy nepošlou konkrétní požadavek, zacílení apod. To se děje
v mnoha případech.
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III. Legislativa – spadá pod více zákonů – různé pohledy na „dítě“, situaci, soc. služby, SPOD atd.; legislativní rámec
(zákony 359, 108, 109), definování „ohroženého dítěte“ také není jednoznačné.
Co také zaznělo v diskuzích:
 V zákoně o sociálních službách je krizová pomoc pojmenována velice obecně a vágně.
IV. Osvěta – povědomí o problematice existuje, ale chybí informace o tom, kam konkrétně se obrátit; převládá
neinformovanost veřejnosti (jde o neoblíbené téma); je potřebná osvěta ve společnosti o tom, kdy, proč, jak krizovou
pomoc využít – lidé mají „předsudky“ (nechtějí se dostat do „spárů“ OSPOD).
Co také zaznělo v diskuzích:
 Organizace nevyvíjejí dostatečný argumentační
tlak na definici toho, kde je problém.
 Jde vlastně o pochopení, co je krizová
pomoc; široká veřejnost (potažmo donátoři –
objednatelé služby) si myslí, že se to dá řešit
jinak, a není si vědoma možných negativních
dopadů neřešených krizových situací.
 Chybí osvěta ke krizové pomoci, tlak na státní
správu; možným východiskem je založení
a fungování zastřešující organizace (asociace).
 Ve společnosti panuje mylné přesvědčení,
že krizovou pomoc dělá každý a „radí“ každý
(rozšířeným omylem je, že krizovou pomoc
poskytují mateřská centra).
 Je třeba jasně vyargumentovat, proč je
krizová pomoc důležitá a proč je potřeba ji
financovat.
V. Vzdělávání – nutná je průprava pracovníků v pomáhajících profesí v krizové intervenci; odbornost,
multidisciplinárnost; je potřeba posílit kompetence sociálních pracovníků (především OSPOD).
Co také zaznělo v diskuzích:
 Chybí specifické vzdělávání. „Dovzdělávání“ probíhá až v rámci zapracování pracovníků v organizaci.
VI. Definice krize – nejasná definice, systémová neukotvenost; krizová intervence versus krizová pomoc; nesoulad
mezi „jsem v krizi“, jak se používá v běžném životě, a tím, kdy je vhodné vyhledat pomoc.
Co také zaznělo v diskuzích:
 Musíme si říci, jak by to mělo být a jak to je.
 Formulace problému.
 Definice krize a definice krizové pomoci (těžko uchopitelné, nutné dobře vydefinovat obecně; možno uvést typické
příklady, co je krizová pomoc).
VII. Nedostatečná citlivost společnosti vůči potřebám dítěte – dítě není vnímáno jako subjekt; neporozumění
zatížení dítěte ze strany různých aktérů (policie, soudy, OSPOD).
Co také zaznělo v diskuzích:
 Měla by se otevřít debata o právech dítěte.
 Dítě jako subjekt, který potřebuje chránit, má jasná práva a potřeby; je třeba definovat situace, které ho poškozují,
ale jsou v současnosti běžně tolerovány (alkohol, kouření, traumata při rozvodech apod.).
 V zákoně je dítě oběť, trestané za to, jak rodiče plní svoji rodičovskou odpovědnost. Měla by být posílena represivní
funkce vůči rodičům, aby nebylo trestáno dítě (jediná možnost je dnes nařízení rodinné terapie).
 Akceschopnost systému chránit ohrožené dítě je v posledních letech oslabena, ohrožené dítě se pomalu
vytrácí i z podkladů MPSV (resp. akcent se přesouvá zejména na pěstounskou péči).
 Akcent je na zájmu rodiny, propadl nám zájem dítěte – dnes vymanit dítě z rodiny je strašně těžké (ochota pustit se
do takového radikálního řezu je malá – hrozí kolotoč medializace, stížností, soudních sporů).
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VIII. Finance – jsou neviditelnou složkou i v dalších sociálních službách.
Co také zaznělo v diskuzích:
 Pobytová krizová služba pro děti – nelze předpovídat, zda a kdy bude krizové lůžko obsazeno – lze prokázat
zpětně, ale ne dopředu.
 Procesy komunitního plánování jsou chimérou, změny musí vycházet shora (dříve fungovaly krajské normativy).
 Donoři nejraději dávají peníze tam, kde je to hned vidět, což krizová pomoc není.
 „Krize“ se plánovat nedá z povahy věci – příčina a důsledek nedostatečného financování.

Mediální podpora problematiky
krizové pomoci
Kromě administrace programu a podpory setkávání a síťování
podpořených organizací usiluje Nadace rozvoje občanské
společnosti také o zviditelnění problematiky prioritní oblasti
Krizová pomoc, krizová centra u odborné i široké laické
veřejnosti. Naplánovaná mediální podpora v této oblasti
zahrnovala několik významných aktivit, k nim patří:
 Natočení a prezentace videoklipu s Annou K. (květen 2015)
 Pořad Sama doma v ČT – prezentace videoklipu za účasti
Anny K. (na Den dětí 2015)
 On-line kampaň na sociálních sítích podporující a zviditelňující
jednotlivé organizace podpořené v rámci programu
a problematiku krizové pomoci (prosinec 2016)
 Mediální prezentace krizové pomoci a programu Včasná
pomoc dětem na straně organizací i NROS
Videoklip „Nešeptej“
Zpěvačka Anna K. nahrála s dětským sborem píseň pro
program Včasná pomoc dětem se záměrem zviditelnit
problematiku krizové pomoci ve videoklipu, který ukazuje různé
krizové situace, do nichž se mohou děti dostávat. Text k písni
„Nešeptej“ napsal Ivan Hlas, hudbu složil Tomáš Vartecký.
Slavnostní křest hudebního klipu (a zároveň i charitativního
spotu s Lukášem Pavláskem, natočeného k druhé prioritní
oblasti – služby rané péče) proběhl 26. května 2015.
Videoklip k písni „Nešeptej“ přišel představit autor textu Ivan
Hlas a hlavní postava videoklipu, herečka Martina Preissová.
Videoklip můžete zhlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=nd9FmUOXUIE
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Problematika krizové pomoci dětem z pohledu odborníků
Včasná pomoc dětem
Mgr. Josef Smrž, sociální pracovník a kurátor pro děti a mládež (OSPOD Praha 13)
Systém včasné pomoci dětem je teoreticky zmiňován v našem prostředí již několik let. Jeho samotné zavedení
do praxe se však potýká s mnoha překážkami, zejména legislativními. V obecné podobě můžeme systém
včasné pomoci vnímat jako pomoc dítěti ve dvou základních rovinách – rovině sociálně právní ochrany dětí
a rovině krizové pomoci. Obě roviny se stávají při práci s dítětem na sobě nezávislé, mají přitom mnoho
společného a právě jejich společné činitele bychom měli podporovat a rozvíjet.
Obecný pohled na systém včasné pomoci
Sociálně právní ochranu dětí reprezentuje orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jehož základní úlohou
je ochrana rodiny, rodičovství a zdravého vývoje dítěte. Koneckonců tak mu to ukládá přímo zákon (zákon č.
359/1999 Sb.). Tento zákon potom OSPOD poskytuje metody sociální práce, které k této ochraně vedou. Zejména je
to vyhodnocování potřeb dítěte a individuální plán ochrany dítěte. Vzájemné kroky OSPOD na sebe mají navazovat
s cílem stabilizace funkcí rodiny. Sociální pracovník se v tomto momentu stává koordinátorem případu, který dokáže
vyhodnotit rizikové faktory rodiny a možné ohrožení pro rodinu jako základní jednotku společnosti.
Krizová pomoc si na základě stanovené zakázky klade za cíl ochranu dítěte, jeho zdraví a dalšího vývoje. Právě
zde můžeme vnímat propojení, kdy i krizová pomoc používá jako základní metodu pro svou práci vyhodnocení potřeb
dítěte a možných rizikových faktorů. Oproti OSPOD má větší prostor pro práci s motivovanými klienty, na zakázce
může pracovat postupně a pomaleji. Je vykonavatelem samotné práce, u které se OSPOD stává koordinátorem. Celá
práce může probíhat v bezpečném prostoru, nezatíženém represivním naladěním. Oproti tomu samotné nástroje
práce jsou omezené a mantinely daleko užší.
Cíle včasné intervence
Včasná pomoc (intervence) má být propojením obou zmíněných pohledů a rovin práce s dítětem. Základem je
zmíněné propojení u vyhodnocení potřeb a faktorů. Je to základní deska pro stavbu domu bez ohledu na barvu
cihel. Nemá nás zajímat barva cihel, ale jejich kvalita a schopnost nést zátěž dalších cihel. Právě rychlé a včasné
vyhodnocení rizik se touto základní deskou bezpochyby stává vždy. Tento základní kámen nemůže existovat, aniž by
se na jeho stavbě nepodílelo mnoho různých dělníků – mezioborovou spolupráci chápeme jako další cíl celého
systému včasné pomoci.
Máme základní desku a můžeme jít stavět zdi. Dostatečné spektrum nástrojů a služeb umožňuje staviteli výběr toho
nejvhodnějšího a nejefektivnějšího. Nesmíme zapomenout na to, že každá služba a nástroj není k ničemu, pokud
není dostatečně rychle dostupný.
Včasná intervence by měla být systémem na sebe nasedajících kroků. Jejich oddělení však nesmí znamenat
naprostou katastrofu a totální destrukci.
Každá jedna úroveň včasné intervence musí sledovat společný cíl a i samostatně k tomuto cíli přispět.
1. Nastavení spolupráce – spolupráce umožní samotné vytvoření spektra nástrojů a služeb, které mohou být při
včasné pomoci k dispozici. Zároveň znamená vytvoření jednotné sítě, která bude dostatečně hustá pro záchyt
jednotlivých případů, které se jeví jako vhodné pro následné vyhodnocení.
2. Výměna informací – vytvořená spolupráce a síť nesmí být chaotická. Musí být jasně definováno, jakým
způsobem bude docházet k výměně informací. Nastavení kde a kdy umožní každému subjektu v síti jasnou
oporu v tom, co v každém momentu dělat a zda informace přijímat, posílat nebo s nimi pracovat. Hustá síť
jednotek se v dané chvíli mění na efektivní soubor.
3. Řešení problému – pokud je síť funkční, můžeme do ní pustit informace. V tomto momentě mluvíme
o mezioborové spolupráci, která umožňuje používat všechny základní metody práce s klientem s dostatečným
výběrem nástrojů. Každý v této síti se může díky tomu dozvědět, jaký nástroj byl použit, zda není nějaký nástroj
v poptávce nebo není nutné použít celou službu.
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Ve zmíněném systému musí být zapojeny všechny typy služeb – terénní, ambulantní, pobytové bez ohledu
na jejich specifikaci. Každý nástroj je cenným pokladem v systému. Služby nejsou vnímány jako přímo navazující.
Klient v systému včasné pomoci může služby procházet, přeskakovat nebo se k nim vracet. Vyhodnocení
probíhá opakovaně a pečlivě v návaznosti na vývoj situace a bez ohledu na to, jaká služba a nástroje jsou v síti aktivní.
Mezioborová spolupráce
Jak bylo výše zmíněno, mezioborová spolupráce je v systému včasné pomoci základní deskou celého pomyslného
domu, který se snažíme stavět. Mezioborová spolupráce stojí na několika pilířích, které umožňují její stabilitu.
Nelze naivně očekávat, že budou všechny služby neustále připraveny a všechny nástroje v každém okamžiku
dostupné. Samotná kapacita současných služeb se v praxi jeví jako silně nedostatečná a specializace
některých z nich (CAN syndrom) již předem znamená jasnou přetíženost a tím nemožnost více se zapojit.
Návaznost služeb nemůžeme požadovat, aniž by to umožňovala jejich kapacita. Zmíněná kritika není bezúčelová.
Právě díky nedostatečné kapacitě se současná síť trhá.
Pilířem musí být jasné a srozumitelné vymezení cíle, který mohou převzít všechny služby. Takové vymezení
umožní rychlé přidávání dalších služeb. Není nutné, aby každá služba disponovala stejným počtem nástrojů
a možností nabídek svých služeb. Definice společného cíle nejen celý proces zrychlí, ale umožní i větší důvěru
a propojenost.
Přes veškerou snahu, kterou o blaho a zájem dítěte máme, musíme mít na paměti odpovědnost rodičů jako
základních výchovných činitelů. Právě rodiče se musí stát v systému včasné pomoci nositeli odpovědnosti.
Dítě má být vnímáno jako oběť, která si zaslouží pomoc a zajištění bezpečí. Stále se v praxi setkáváme s případy,
kdy je dítě v kontextu snahy o pomoc vrženo do spárů systému, který je chaotický, a lehce dochází k tomu, že se dítě
jako oběť ztrácí. Zároveň se ztrácí rodiče jako osoby, na kterých má ležet odpovědnost. Odpovědnost, která jim má
být připomínána.
Vzájemná výměna informací se může jevit jako několikrát opakované klišé. V praxi se toto klišé často stává bojem
mezi institucemi a službami o to, jaké informace a kdy se kdo dozví. Můžeme mluvit i o oznamovací povinnosti jako
příkladu, kdy se snaha o pomoc může změnit v boj mezi OSPOD a službou, končící utopením dítěte v systému.
Je pochopitelná snaha ochránit klienta před rukou represivního OSPOD. Právě ale vnímání OSPOD v tomto úzkém
úhlu znamená propásnutí možnosti využití jeho dalších kompetencí a možností.
OSPOD často nastupuje do rozjetého vlaku a nemá jinou možnost než ukázat svou represivní tvář. Pokud
informace proudí od samého začátku, může být i OSPOD službami koordinován. Právě služby jsou vykonavatelem
přímé pomoci a mají se pro OSPOD stát partnerem. Dítě se nemá stát rukojmím systému, ale jeho hostem. Má mu
být dána veškerá péče a servis. To znamená i podporu institucí a subjektů, které se snaží tvářit autonomně – lékaři,
školy. Jejich informace jsou často posledními díly skládačky. Úloha každého činitele nemusí být pevně dána, má se
měnit. Režisérem příběhu má být dítě a jeho potřeby.
Mezioborová spolupráce a její pilíře zároveň odhalují své mezery a nedostatky, které je třeba postupně
napravovat – vzájemná informovanost a spolupráce je závislá na každém jednotlivci, službě, subjektu. Na jeho
vidění toho, zda má pro něj celý systém smysl. V neposlední řadě je to potřeba podpory institucí a služeb. I zde může
v hlavní roli figurovat OSPOD jako opora v případě, že si některá ze služeb neví rady.
Dobrá praxe
Základní pilíře jsou postaveny a můžeme, doufejme, tvrdit, že některé z nich stabilně a dobře. Dávají dobrý základ
pro to, abychom mohli mluvit o příkladech dobré praxe. Základní vymezení v hledání našeho společného cíle již
máme – dává nám ho legislativní vymezení, které mluví o ochraně rodičovství a ochraně dítěte. Rodičovství a rodina
je vnímána jako základní pilíř společnosti, který je ochraňován a umožňuje tak v případě potřeby možnost tuto pomoc
poskytnout.
Metody sociální práce, jako jsou případové konference nebo rodinné konference, nám umožňují podporovat
mezioborovou spolupráci a v praxi rodinu omotat do sítě, která pro ni bude podpůrná a zároveň nepropustná.
Jednotliví činitelé se díky tomu mohou učit vzájemné důvěře a doufejme, že mají zkušenost, že vzájemná pomoc
a vymezení cíle je možné a nestojí síly a čas.
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Včasná intervence se v posledním období stává tématem odborníků. Tento fakt umožňuje postupné nastavování
hranic a zachycení hluchých míst, na kterých je třeba pracovat. Není ideou takový systém vytvořit co nejrychleji.
Rozvoj terénních služeb, vyhodnocování jako nástroj sociálních pracovníků, standardy kvality – to vše můžeme
vnímat jako postupné odstraňování hluchých míst. V neposlední řadě je snahou všech ve vytváření a celení
pavučiny utvořit mediální a veřejný obraz, který bude vysílat signál pomoci. Pomoci, o kterou se rodina nebude bát
opřít. Do budoucna, doufejme, pomoci, která bude vnímána od samého počátku pozitivně a pro veřejnost bude
zcela transparentní.

Dítě v krizi
PhDr. Ilona Špaňhelová, dětská a rodinná psycholožka
Krize je dle Psychologického slovníku (Pavel Hartl, Budka, Praha 1994) vysvětlena jako „výraz pro extrémní
psychickou zátěž, nebezpečný stav, životní událost“.
Co vlastně všechno může být vnímáno dítětem jako krize?
Může to být cokoliv, co vybočuje z normy v daném dnu, z normy v daném životě dítěte. Může to být cokoliv, co
vybočuje z rodinných zvyklostí, co je pro dítě najednou nové, co je pro dítě nezvyklé, nenadálé, těžké, o čem více
přemýšlí.
Krize pro dítě se odvíjí od jeho věku, jeho osobnostních dispozic, prostředí, ve kterém žije. Odvíjí se to také
od osobnosti, která nebo které jej vychovávají, od jednotlivých životních událostí, kterými si dítě ve svém
životě prochází. Je to odvislé od toho, kdo jej v životě provází, kdo jej provede onou krizí, kdo mu vysvětlí příčiny,
způsob řešení, … Odvíjí se to také od toho, jakou zkušenost s překonáváním krizí dítě ve svém životě má, jak se
s nimi setkalo a jakou má zkušenost s tím, jak z nich vyšlo ven, jak se s nimi popralo, jak je zpracovalo.
Co tedy může být pro dítě krizí?
 Příčina může pocházet z vývoje dítěte samotného. Dítě roste, dostává se do určitých vývojových fází a je
přirozené, že nové věci poznává a nové věci na něj působí. Příčinou tedy může být jeho přirozené období
vzdoru, kdy dítě rebeluje, zkouší mantinely rodiče. Příčinou může být i druhé období vzdoru – puberta, kdy je
v mnohých případech rebelie ještě větší a zkoušení mantinelů ze strany dítěte sveřepější.
P
 říčina může být v novém a intenzivnějším prožívání strachu dítěte – dítě nově poznává příčiny a důsledky v životě, může
mít obavu z poranění, nemoci své nebo druhého člověka, může mít strach ze smrti. Dítě může být ve větší úzkosti.
 Příčinou mohou být větší projevy charakterových vlastností dítěte. Máme na mysli větší citlivost, smutek dítěte,
větší sobeckost, lhaní, … Mohou to být také větší projevy osobnostní charakteristiky – menší schopnost dítěte
zapojit se do kolektivu, ozvat se, když se mu děje něco, co mu není příjemné, možnost šikany nebo pokusy
druhé dítě šikanovat.
 Příčina může vycházet ze situace, která se odehrává v okolí dítěte. Dítě žije v rodině, rodina je úplná a najednou
se projevují větší neshody mezi rodiči. Dítě může mít obavu, zda tyto neshody rodiče zvládnou, zda se rozejdou,
nebo ne.
 Příčinou může být kombinace – vnější nabídka a vnitřní vývoj osobnosti – například větší výčitky svědomí. Dítě
se dívá na určitou věc na internetu a tuší, že to není vhodné (třeba porno), ale nedá mu to, aby se nedodívalo.
Dítě ví, že lže, ale nedá mu to, nechce se přiznat.
 Příčinou mohou být také vztahy k sourozencům, jejich větší neshody, které mohou mít spojitost i s vývojem
dítěte (např. dvě děti v pubertě mohou být ve větších konfliktech). Příčinou může být žárlivost dítěte aj.
Tedy příčin u dítěte i v jeho okolí (což na dítě působí) může být velmi mnoho.
Jaké mohou být projevy u dítěte v krizi?
 Dítě může být více apatické, zamlklé. Rodič jej jakoby nepoznává právě pro onu změnu nálady.
 Dítě může mít v krizi i psychosomatický příznak. Například jej bolí častěji bříško, hlava, chce se mu zvracet,
po vyšetření u lékaře je však v pořádku.
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 Dítě může více revoltovat. Je vzteklejší, víc se vymezuje, nechce přijmout názor druhého. Tato revolta má
podobu slovního vzdoru nebo může mít i podobu fyzickou. Dítě více atakuje fyzicky druhého, je agresivní,
sprosté, vztáhne na druhého ruku, popere se s ním. Někdy takto někoho brání (sebe, přítelkyni, kamaráda).
Někdy je to pouze projev vzteku na to, co si ten druhý myslí o sobě, vymezuje takto svůj názor.
 Někdy se stane, že dítě ubližuje sobě – v nízkém věku se například ve chvíli vzteku bouchá do hlavy, ve vyšším
věku zkouší řezání do ruky žiletkou apod.
Tedy projevy dítěte mohou být velmi různé. Znovu – vše se odvíjí od osobnosti dítěte, od toho, jak s ním rodič
komunikuje, zda a kolik má na něj času, jaké mantinely, jaké autority dítě ve svém životě uznává, jak je dítě
vychováváno, jak se navzájem dítě i rodiče poznávají.
Co tedy můžeme pro dítě udělat my dospělí a co pro sebe může udělat dítě?
 Je důležité dítě pozorovat a vést ho ke komunikaci. Při pozorování dítěte můžeme komentovat, že je dítě
smutnější, méně s námi mluví, je víc zavřené ve svém pokoji. Nemusí tady jít o krizi dítěte. Je však velmi důležité,
aby si rodič této jinakosti všimnul a zeptal se dítěte, zda je všechno v pořádku. Pokud dítě řekne, že se nic
neděje, je vhodné, aby rodič dal dítěti příležitost kdykoliv za ním přijít, říct všechno, co má na srdci, být mu
k dispozici.
 Je důležité si všímat i jiných momentů, které mohou nastat. Například se dítě více schovává, když se má
oblékat a vysvlékat – stydí se, nebo skrývá nějakou pohmožděninu nebo pořezání? Je tedy důležité, aby byl
rodič naladěn na dítě.
 Je důležité také jít někdy do konfrontace. Pokud dítě něco udělá, co není v pořádku, a kvůli tomu krize u něj
nastala (například nebyl spravedlivý ve vztahu k druhému dítěti, něco sebral a má teď špatné svědomí), má
dospělý vést dítě k tomu, ať se omluví a napraví svůj čin. Čili korigovat dětské svědomí a zjemňovat ho, přiznat
si vinu, omluvit se. Dotáhnout danou skutečnost nebo daný skutek spolu s dítětem.
 Mělo by být v normě pro každou rodinu, že pokud dítě něco provede, má mít reflexi samo na sebe
a přiznat se k určitému skutku. Má mít na paměti, že je důležité se za tento skutek omluvit, přijmout i to,
že udělalo určitou věc špatně, a má dojít k odčinění tohoto skutku ze strany dítěte. Tato reflexe – jsem vinno,
udělalo jsem něco špatně – má probíhat v soukromí rodiny. V soukromí napřed s jedním rodičem, aby dítě
vnímalo i určitou míru respektu rodiče k dítěti. Aby nevnímalo ponížení nebo pokoření.
 Rodič má dítě vést k větší samostatnosti. Má vést dítě k tomu, aby řeklo, jak se cítí, co prožívá. Dítě má
být samo k sobě a ke druhému otevřenější, upřímnější. Je důležité, aby tuto zpětnou vazbu dostalo dítě samo
na sebe, aby umělo s danou krizí zapracovat i díky své vůli.
Odhalení možné krize je velice důležité pro dítě i pro rodiče. Jen samo přiznání faktu někdy může vést k tomu,
že je určitá míry zátěže a tíhy pro dítě z něho sejmuta.
Je vždy důležité, aby dítě vnímalo i určitou možnost řešení. Aby hledalo spolu s rodičem, jak a co by se dalo dělat.
Takto bude mít dítě pocit, že se s danou věcí něco dělá, je v pohybu, není pak tak velká tíha na dítěti.
Rodiče by také měli zvážit, jak a do jaké míry vyprávět dítěti i o svých krizích. Může se stát, že dítě – pokud vnímá, že
i rodič zažil nějakou krizi ve svém životě – přistupuje pak k řešení své krize razantněji nebo lehčeji. Má tak pocit, že
i někdo další, navíc jemu blízký, s tím má zkušenost. Není v této situaci samo. A to mu může také pomáhat.
Při krizi dítěte je také vhodné, aby se rodiče i děti sobě více otevřeli v projevech lásky jeden ke druhému. Čili myslet
na to, zda v těchto chvílích dítě víc obejmout, nechat mu povzbudivý lístek ráno na stole, než odchází do školy. Zda
mu zavolat nebo napsat, aby vnímalo sílu vztahu a sílu podpory od rodičů.
Pokud máme my rodiče pocit, že se něco děje s dítětem, je v určité míře v krizi, vstupme do této krize spolu s ním,
snažme se mu dát oporu a podporu a spolu s ním krizi řešit a snad i vyřešit. Mějme na něj čas, udělejme si ho.
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Možnosti podpory dítěte a rodiny v krizi: praktické zkušenosti získané
v rámci neziskové organizace Dům tří přání
MUDr. Elena Turnovská, psychoterapeutka, iniciátorka a spoluzakladatelka Domu tří přání
Souhrn:
V tomto příspěvku jsou popsány výchozí předpoklady a praktické zkušenosti neziskové organizace Dům tří přání,
která se od roku 2003 věnuje práci s dětmi a rodinami v krizi. Od vzniku organizace po současnost byla a je jejím
cílem podpora a ochrana dítěte a rodiny prostřednictvím komplexních služeb, které vznikaly a kvalitativně se rozvíjely
v reakci na průběžně zjišťované individuální potřeby a zájmy dítěte. Důraz byl vždy kladen na včasnou podporu
dítěte prostřednictvím podpory rodiny. Za stejně důležité bylo považováno včasné odhalení vážného ohrožení dítěte
a hledání alternativních řešení pro jeho zdravý vývoj v situacích, kdy nemohlo vyrůstat ve své vlastní rodině.
Posláním Domu tří přání je poskytovat komplexní služby dítěti a rodině tak, aby byla zachována jejich
vzájemná vazba. To je možné realizovat prostřednictvím odborné práce s dítětem a rodinou, aby dítě mohlo
vyrůstat doma. V případě vyčerpání všech možností podpory a trvání ohrožení vývoje dítěte v důsledku krize v rodině
pokračuje podpora rodiny ve smyslu přípravy na náhradní rodinnou nebo náhradní výchovnou péči se zachováním
kontaktu dítěte s rodinou.
Výchozími základními předpoklady při plánování způsobu práce Domu tří přání bylo vytvoření systému
komplexních služeb v rámci organizace, které by doplňovaly nebo byly alternativou služeb nabízených
ohroženým dětem a jejich rodinám napříč rezorty. Dítěti a rodině má být srozumitelné, kdo, kdy a jakým způsobem
jim v systému péče poskytuje podporu s ohledem na míru ohrožení dítěte (prevencí počínaje přes ambulantní, terénní,
pobytové služby všech rezortů až po podporu vlastní rodiny v případech umístění dětí do náhradní rodinné či náhradní
výchovné péče). Vlastní rodina dítěte je respektována ve svých možnostech a schopnostech, od počátku spolupráce
je motivována k aktivní účasti a podílení se na zlepšení rodinné situace s tím, že nepřestává být odpovědná za vývoj
svých dětí.
Za zásadní podmínky naplnění výše i dále popsaných předpokladů lze považovat týmovou práci v rámci
organizace s návazností a doplňováním služeb jednotlivých rezortů prostřednictvím spolupráce všech
odborníků. Tento přístup vychází z celostního postoje k problematice dítěte, které se z jakýchkoli důvodů krize
v rodině ocitlo v ohrožení a umožňuje optimální profesionální podporu s ohledem na individuální potřeby a nejlepší
zájem dítěte.
Proces vývoje poskytovaných služeb v rámci organizace Dům tří přání kvalitativně odpovídal na průběžně
zjišťované potřeby dětí a rodin v ohrožení. Založení organizace předcházelo mapování situace v oblasti péče
o ohrožené děti a rodiny v rezortu sociální práce, školství a zdravotnictví. Vzájemné seznamování s prací jednotlivých
odborných profesí, jejich podobností, odlišností, možností návaznosti a doplňování se, stejně jako společné hledání
indikací, kdy jsou ty které služby optimální, bylo do značné míry určující pro vytváření koncepce poskytovaných
služeb v rámci pobytového zařízení, Domu Přemysla Pittra pro děti.
Hned od počátku plánování jsme hledali způsob, jak spolupracovat se všemi odborníky tak, aby poskytované
služby byly kompatibilní a přirozeně na sebe navazující. Rodina byla respektována jako celek, systém s tím,
že středem zájmu je vždy dítě, jeho potřeby a nejlepší zájem. Stejně tak byli respektováni ostatní odborníci, kteří
se na podpoře dítěte a rodiny podíleli. Nejlepší zájem dítěte jsme vnímali jako proces hledání optimální míry
podpory a ochrany dítěte dle zjištěných rizik v rodině a z toho vyplývající správné indikace té které služby šité
na míru dítěti a rodině. A tak jsme již v této přípravné fázi seznamovali ostatní odborníky se záměrem, který jsme
prostřednictvím komplexních služeb chtěli naplnit.
Jednalo se též o služby, kterých bylo a dosud je značný nedostatek, tedy primární podporu dítěte a jeho vlastní
rodiny, která se potýká s akutní nebo chronickou krizovou situací. Reagovali jsme též na zjištěný deficit pobytových
krizových pracovišť pro děti, kdy účelem krátkodobého pobytu dítěte mimo rodinu je stabilizovat rodinnou situaci
prostřednictvím intenzivní práce s rodinou. Dle našich zjištění sociální pracovnice/pracovníci úřadů městských částí
(OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí), kteří mimo jiné řeší i situaci dětí ztracených, akutně ohrožených,
na útěku apod., vítali možnost velmi krátkého bezpečného zázemí pro děti, než jejich situaci vyřeší. V té době byla
poskytována práce s vlastní rodinou v pobytových pracovištích v rámci školských zařízení, tedy středisek výchovné
péče a diagnostických ústavů. Pobytová zařízení typu Klokánků, kde práce s vlastní rodinou nebyla součástí
poskytovaných služeb, byla spíše alternativou náhradní výchovné péče (dětských domovů).
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Služby v Domě Přemysla Pittra pro děti jsou určeny dětem od 3 do 18 let věku. Důvodem přijetí jsou krizové
situace, jako vztahové problémy v rodině, výchovné problémy v rodině, rozvodové spory, situace, kdy rodiče nemají
dostatečně osvojené rodičovské a výchovné dovednosti, sociální problematika (ztráta bydlení rodiče apod.), rodič je
hospitalizovaný, v rodině se vyskytuje psychiatrické onemocnění či závislost rodiče na návykových látkách, rodič byl/
je ve výkonu trestu odnětí svobody apod. Dítě pak může vykazovat známky syndromu CAN (Child Abuse and Neglect)
– týraného, zanedbávaného, zneužívaného dítěte, nebo vykazuje známky poruchy chování, například problémy
s autoritami, záškoláctví, lhaní, výchovné problémy ve škole, šikana apod. Děti mohou trpět psychickými nebo
zdravotními problémy, jako jsou úzkostnost, depresivní ladění, sebepoškozování, psychosomatické obtíže aj.
Cílem služeb je zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, zlepšení školních výsledků a školní docházky dítěte,
podpora a motivace členů rodiny k porozumění a řešení jejich situace, zlepšení komunikace mezi dítětem a rodičem
(pečující osobou), zlepšení komunikace mezi rodiči a sjednocení výchovných postojů, zlepšení rodičovských
dovedností, předejití umístění dítěte do náhradní rodinné či náhradní výchovné péče, zlepšení podmínek v rodině pro
umožnění návratu dítěte z náhradní rodinné či náhradní výchovné péče.
V rodinném typu zařízení s malou kapacitou deseti lůžek a poskytnutím bezpečného zázemí je umožněn individuální
přístup k dítěti i rodině (terapie prostředím). Společně s odbornou komplexní podporou dítěte během pobytu
a členů rodiny docházejících na pravidelné ambulantní konzultace usnadňuje přijetí faktu, že je dítě dočasně
umístěno mimo rodinu. Nepříznivý vliv dlouhodobého pobytu dětí bez jasné perspektivy (na který mohou reagovat
psychickými problémy nebo poruchou chování) je minimalizován jasně ohraničenou délkou pobytu na dobu nezbytně
nutnou.
Neutrální, nezaujatý postoj s přijetím situace rodiny a dětí bez hodnocení a hledání viníka s cílem pochopit
jejich situaci a nasměrovat práci k řešení problému v přítomnosti a poskytnutí naděje do budoucnosti je
dalším předpokladem, který motivuje rodinu ke spolupráci. Pochopení pak lze zprostředkovat dětem a rodičům
a současně můžeme nastavit hranici vyjádřením nesouhlasu s tím, co je pro děti ohrožující. Tento postoj umožní
vznik bezpečí a důvěry bez převzetí odpovědnosti za řešení situace. Rodina v tomto bezpečném, motivujícím,
aktivizujícím rámci může přijmout nutnost změny v rodinném fungování v zájmu dětí a jejich zdravého vývoje.
Při práci s rodinou i všemi zúčastněnými odborníky je využívána týmová práce v rámci Domu tří přání, partnerská
mezioborová spolupráce se vzájemným respektem, umožněním propojení odborných pohledů a volby optimální formy
podpory – ambulantní, terénní, pobytové. Dítě je vždy středem zájmu a na jeho situaci je pohlíženo komplexně
z hlediska zdravotně-psychologického, sociálního a pedagogického. Komplexní pohled je též podkladem pro
vyhodnocení situace dítěte a rodiny a pro následnou podporu ve všech těchto oblastech.
Pracovní týmy Domu tří přání jsou vytvořeny tak, aby mohly být využity moderní nástroje sociální práce, pedagogiky,
psychologického a sociálního poradenství, terapeutických přístupů, diagnostiky a vyhodnocování rodinné situace.
K sociálním pracovníkům OSPOD je přistupováno jako k pracovníkům klíčovým, koordinujícím práci s dítětem
a rodinou. Nabídka odborné spolupráce zvyšuje jejich kompetence bez nutnosti zásahu soudu a zkvalitňuje
práci s ohroženými dětmi v „první linii“.
Tříletý provoz Domu Přemysla Pittra pro děti ukázal potřebnost rozšíření týmu ambulantních pracovníků o dvě terénní
pracovnice. Mohla tak být poskytována podpora v přirozeném prostředí dítěte a současně síťovány služby doplňující
a návazné v místě bydliště rodiny.
V dalším období byly rozšiřovány ambulantní a terénní služby s cílem předcházet pobytům dětí mimo rodinu
a nabídnout podporu i rodinám v přechodné krizi, v první řadě při vztahových problémech, rozchodech
a rozvodech partnerů. Důvodem tohoto průběžného rozšiřování forem podpory bylo navázat s rodinou spolupráci,
podpořit ji a provázet včas, případně nabídnout ochranu dětem tak, aby byl dopad rodinných krizí na děti
minimalizován a bylo možné předejít selhání rodiny. Nadále se rozvíjela spolupráce se školami, pedagogickopsychologickými poradnami, středisky výchovné péče, neziskovými organizacemi, věnujícími se dětem ohroženým
krizovou situací v rodině, pediatry, psychiatrickými lůžkovými pracovišti a dalšími tak, aby byly problémy v rodině
identifikovány včas. Aby mohly být tyto rozšířené služby realizovány, vzniklo detašované pracoviště – Ambulantně
terénní centrum.
Pro děti z rodin, které se potýkají s dlouhodobou krizovou situací, dále vzniklo Centrum pro děti Mezipatro. Probíhají
zde pravidelné skupinové programy a individuální konzultace dle potřeb dětí. Cílem je posílení odolnosti dítěte a jeho
adaptace na ztíženou rodinnou situaci a umožnění jeho setrvání ve své vlastní rodině.
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V současné době bylo otevřeno čtvrté pracoviště zaměřené na oblast prevence a včasné podpory dítěte a rodiny,
Centrum rodinné terapie Horizont.
Všechna pracoviště Domu tří přání jsou vzájemně propojena a jejich služby na sebe mohou navazovat.
Poskytování komplexních služeb formou pobytovou, terénní a ambulantní v rámci jedné organizace bylo do jisté
míry ojedinělé a v odborných kruzích vnímané jako příklad dobré praxe. Díky tomu jsme se mohli podílet
na přípravě legislativních změn v oblasti péče o ohrožené děti. Praktické zkušenosti organizace Dům tří přání tak
mohly přispět ke vzniku systémových změn v oblasti péče o děti a rodiny ohrožené krizovými situacemi směrem
ke spolupráci a kompatibilitě služeb napříč rezorty.
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DOBRÁ PRAXE: PODPOŘENÉ ORGANIZACE A JEJICH PROJEKTY
V programu Včasná pomoc dětem bylo podpořeno 10 organizací poskytujících služby v oblasti krizové pomoci
dětem a rodinám po celé České republice. Činnost organizací a výstupy z projektů byly v průběhu programu
monitorovány ve zprávách z organizací, všechny podpořené organizace jsme v průběhu trvání projektů
navštívili v rámci tzv. monitorovacích návštěv.

SPONDEA, o.p.s.
Organizace se od zahájení své činnosti v roce 1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich
rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu.
Současně poskytuje služby osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným
pronásledováním a realizuje program na pomoc osobám s agresivním chováním ve vztazích.
Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dětí a je poskytovatelem zdravotních služeb
ordinací klinické psychologie.
Služby jsou poskytovány v Brně každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin, o víkendu na základě předchozí domluvy.
Klienti mají možnost vybrat si služby dle své individuální potřeby a současně mohou jednotlivé dílčí služby navzájem
kombinovat a využívat na jednom pracovišti. Komplexní pomoc rodinám s nezletilými dětmi spočívá v nabídce
podpory v obtížných životních situacích. Prostřednictvím poradenství, doprovázení a terapie pomáháme porozumět
potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Pomáháme obětem domácího násilí i těm, kteří se násilí
dopouštějí, ale chtějí své agresivní chování změnit. Naše služby poskytujeme dětem, dospělým, seniorům a osobám
blízkým.
Přestože je snahou zajistit základní služby pro klienty
„pod jednou střechou“, nedílnou součástí aktivit vždy
zůstává mezioborová spolupráce s dalšími institucemi
a organizacemi, jako např. s OSPODy, Policií ČR,
soudy, Probační a mediační službou ČR a s dalšími
poskytovateli sociálních služeb.
Kontakt:
SPONDEA, o.p.s.
Sýpka 25
613 00 Brno
Tel.: +420 541 213 732
E-mail: spondea@spondea.cz
Weby: www.spondea.cz, www.ic-brno.cz,
www.nasilivrodine.cz
Podpořený projekt „Krizová pomoc dětem v terénu“
Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení dopadů krizových situací na život dítěte zavedením nového typu
terénní služby, zvýšením dostupnosti specializovaných krizových služeb pro dítě a jeho rodinu v regionech
Jihomoravského kraje a posiluje povědomí dětí i odborné veřejnosti o tématu krize v životě dítěte.
Cílem projektu je návrh systému ad hoc terénní péče a jeho pilotní realizace pro děti a mládež v Jihomoravském
kraji, posílení ambulantních služeb ohroženým dětem a mládeži a jejich rodinám na detašovaných pracovištích
v Jihomoravském kraji a posílení prevence dopadů krizové situace na dítě, včetně šíření informací o dostupných
službách.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku do 18 let. Konkrétně se jedná o děti, které se ocitly v akutní krizi, která má dopad
na celé třídní kolektivy dotyčných dětí či na jejich rodiny. Specifickou skupinou jsou děti znevýhodněné (odlišnosti, jiná
etnika, hendikep), a to z důvodu obavy svěřit se s daným problémem. Dále třídní kolektivy dětí, které prožívají krizovou
situaci. Pokud dojde k tragickým událostem zasahujícím i do prostředí třídy, není v danou chvíli dostupná taková
systémová služba, která poskytne krizovou intervenci celému třídními kolektivu. Třídní kolektiv tak zůstává obvykle
neošetřen, nemá podporu pro procházení a zvládnutí akutní krize. Projekt svými aktivitami tuto potřebu třídních
kolektivů saturuje.
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Aktuální potřebou dětí a mladistvých je také náležitá
dostupnost odborných služeb, potřeba komplexních
služeb na jednom místě v dosahu jejich bydliště,
kdy odpadá nutnost opakovat „svůj příběh“ jinému
subjektu, potřeba navázání diskrétního a bezpečného
vztahu s poradcem či terapeutem, potřeba mít možnost
vyhledat pomoc v okamžiku, kdy jsou motivováni, a ne
se někam objednávat a čekat na volný termín. V rámci
projektu tak dochází k posunu služby „za dítětem“, tedy
poskytování krizových služeb v dosahu místa bydliště
potencionálního dítěte a jeho rodiny.
V rámci projektu jsme zpracovali inovativní interní
metodickou pomůcku pro poskytování krizové
intervence ve školních třídách a školách.
Dobrá praxe: Příběhy klientů
Dívka, 16 let: „Teď už vím, že se to dalo řešit i jinak. Ale nic lepšího, jak tu hroznou bolest necítit, mě nenapadlo. Vím,
že to takhle pár holek kolem mě řeší. Řízla jsem se a ulevilo se mně. Tak to šlo až do léta, víc jak půl roku. To už jsem
měla ruce plné jizev, novějších i starších ran. Nevím, co jsem si myslela, že v létě budu dělat. Tričko nebo plavky?
Na ty jsem mohla zapomenout! Řekla jsem si, že vydržím se neříznout, ať můžu zase mezi lidi. Dala jsem to ale jen pár
dní. V tu chvíli mně napadlo, že sama tuhle svoji ‚závislost‘ nebo jak to nazvat asi nezvládnu. Ještě jsem to tak dvakrát
zkusila, to jsem nevydržela už ani ten týden jako poprvé.
Hledala jsem na internetu co s tím a narazila jsem na stránky centra, kde pracují psychologové, kteří dokonce dojíždějí
blízko k mému bydlišti, tak jsem jim zkusila napsat email. Nechci, aby to doma věděli, tak jsem se raději nepředstavila.
Odpověď mě překvapila, neodsoudili mě, ale ujistili o tom, že nemusím říkat své jméno, a nabídli osobní schůzku.
Na tu jsem šla, a ne jednou. Ještě pořád se učím pracovat sama se sebou, ale už vím, jak si ulevit i jiným způsobem.
Na schůzkách jsem si připadala spíš jako komunikační partner a to mně vyhovovalo. Je možné, že časem se objeví
něco, s čím si nebudu zase vědět rady. Ale už budu vědět, kam se můžu obrátit.“
Chlapec, 11 let: „Bydlím s mámou a tátou a mám malého brášku, který chodí do školky. Doma ještě máme pejska,
o kterého se starám. Nejraději si hraju se stavebnicí a na počítači. Ve škole mě baví přírodopis a matematika, ale nebaví
mě tělocvik. Paní učitelka chce, abych cvičil, ale mi to nejde a navíc se mi všichni kluci smějí. Nikdo mě nechce ani
v týmu, protože neumím dobře chytat. Mně je pak z toho smutno a nejraději bych utekl. O přestávce si pak zalezu
někam do kouta. Chtěl bych mít ve škole víc kamarádů, ale nejsem pro kluky dost dobrý a s holkama je nuda.“
Dívka, 9 let: „Táta se před rokem odstěhoval
a mamka si našla nového přítele. Myslím si, že
je to tátovi líto, protože on nikoho nemá. Raději
s tátou o mámě nemluvím, protože vždycky, když
něco řeknu, tak se naštve. Máma je pak z toho
smutná a volá tátovi, že už k němu nepojedu. Pak
na sebe v telefonu křičí. To se jdu raději schovat
do pokoje, někdy tam i brečím. Chtěla bych, aby
se naši měli zase rádi, ale je to spíš pořád horší
a horší.“
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PORTUS PRACHATICE, o.p.s.
Organizace vznikla v roce 1996, od roku 2006 pracuje převážně s dětmi, mládeží
a celými rodinami. Jejím posláním je zajištění aktivit a služeb v oblastech
předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení
obtížných životních situací mládeží. Organizace má ve městě Prachatice i celém regionu své pevné místo. V současné
době má pět zařízení – tři sociální služby, dvě preventivní a jednu vzdělávací službu.
Portus Prachatice provozuje:
N
 ízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. – jeho posláním je poskytovat podporu, pomoc, informace,
bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času dětem a mladým lidem ve věku od 6 – 26 let,
kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období.
S
 ociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Rodinka – podpora a pomoc rodinám s nezletilými dětmi,
u kterých existují rizika ohrožení dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou již rodina není schopna bez
pomoci zvládat, a kde v krajním případě hrozí odebrání dítěte z rodiny. Příjemcem této pomoci je dítě a celá jeho
rodina.
K
 rizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem – jeho posláním je poskytovat včasnou odbornou
psychosociální pomoc osobám, zejména pak rodinám a dětem, v krizové životní situaci, kterou vnímají jako
zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami. Mezi
poskytované služby patří krizová intervence, poradenství, motivační trénink, nácvik sociálních a komunikačních
dovedností a terapie.
P
 rimární prevenci Phénix – jejím posláním je vytvářet aktivity, které se zaměřují na předcházení, zmírnění
či zastavení rozvoje rizikového chování formou interaktivních programů v rámci školního vyučování u žáků
základních a středních škol.
Organizace provozuje také Rodinné centrum Sluníčko.
Jako akreditovaná vzdělávací instituce nabízí Portus vzdělávací semináře z oblasti kyberkriminality (formy
kyberšikany, rizika sociálních sítí – zejména Facebook, fenomén Google, rodičovská kontrola, bezpečné chování
na Internetu, rizika smartphonů a tabletů, ochrana soukromí, rizika počítačových her aj.).
Kontakt:
PORTUS PRACHATICE, o.p.s.
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice
Tel.: +420 722 928 192
E-mail: reditel@portusprachatice.cz,
krizac@portusprachatice.cz
Web: www.portusprachatice.cz

Podpořený projekt „Krizové centrum dětem“
V rámci projektu bylo personálně (kvantitativně i kvalitativně) posíleno stávající Krizové centrum – centrum pomoci
rodině a dětem. Tím došlo ke zkvalitnění a rozšíření dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež.
Nově bylo zařazeno poradenství a pomoc při řešení problémů (šikany) v souvislosti s kyberkriminalitou a krizová
pomoc v terénu. Je posílena oblast propagace Krizového centra mezi dětmi převážně prostřednictvím besed
na školách. Díky projektu se tak daří pomoci většímu počtu dětí a reagovat na aktuální problémy mezi dětmi
a mládeží. Dalším cílem bylo díky spolupráci s ostatními odborníky zkvalitnit a zefektivnit pomoc dítěti.
Projekt je určen pro děti z nefunkčních, neúplných rodin, rodiny s celkově nižší kvalitou života, kde se dětem
nevěnuje dostatečná péče. Děti z těchto rodin nemají potřebné zázemí, často přebírají vzorce chování z původní
rodiny a nejsou vybaveny pro kvalitní život. Vyskytují se u nich výchovné a jiné problémy jako reakce na skutečnost
v rodině. Dále jsou to děti z náhradních rodin – zejména příbuzenských, které taktéž pocházejí z nefunkčních rodin
a vyrovnávají s faktem ztráty původní rodiny.
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Mezi služby poskytované dětem v rámci našeho
zařízení patří – krizová intervence, poradenství,
motivační trénink, nácvik sociálních a komunikačních
dovedností a terapie. V rámci těchto služeb
používáme mimo klasického rozhovoru i další
techniky, které se nám osvědčují a které většinu dětí
zaujmou, baví je a jsou prostředkem pro snadnější
vyjádření toho, co chtějí sdělit, případně je to cesta,
jak nalézt řešení v jejich situaci. Například hraní
rolí, kreslení, terapeutické pískoviště – Sandspiel,
terapeutické karty, příběhy a další.
Sandspiel neboli terapeutické pískoviště
Je výborným prostředkem pro práci s dětmi
jakéhokoli věku a případně i jejich rodiči. Používáme
ho jednak částečně diagnosticky – zmapování
problému, světa dítěte, emocí, vztahů, potřeb
a jednak terapeuticky – proces změny, zajištění
zdrojů, řešení konfliktů, nalezení jiného chování apod.
Často je jen kontakt s pískem využíván k relaxaci
a hlavně k navázání kontaktu s dítětem.
Holčička 10 let – s matkou a dvěma mladšími bratry se náhle odstěhovali od otce, který matku slovně i fyzicky
napadal. Matka s dcerou přišli do krizového centra s tím, že dcera má velký strach z otce, bojí se ven, sama spát,
nechce k němu jezdit, bojí se, že si ji odveze, atd. Po několik konzultací jsme pracovali spíše formou rozhovoru
a zpracování myšlenek, které souvisely se strachem. Pak jsme využili písek, kdy holčička hezky ztvárnila celou
situaci: boj, napětí, hádky, dva tábory, ale sama sebe umístila na menší kopeček nad celou situaci – jako kytičku.
Dostali jsme se hezky k tomu, co by ona v celé situaci potřebovala. Odpověděla, že „lážoplážovat“ , tedy nebýt
toho konfliktu účastna, neslyšet matku s babičkou, jak o tom pořád mluví, a věnovat se spíše sama sobě – chodit
ven, být s kamarádkami apod. Tento obraz v písku a výstup z něj byl ukázán matce, na poslední konzultaci spolu
vymýšleli, s kým by mohla chodit ven, kam apod. Matka byla edukována ve smyslu oddělení hovorů o celé situaci
rozvodu, hádek, problému od dětí.
Dobrá praxe: Příběh Lucky
Přichází paní X s devítiletou dcerou Luckou. Své obavy matka svěřila známé, která jí doporučila služby Krizového
centra v Prachaticích. Samotnou by ji nenapadlo kontaktovat nás, ale je ráda, že ji s tímto problémem můžeme vzít.
Na první konzultaci obě popisují Lucčiny potíže – zhoršující se problémy při Lucky usínání. Má velký strach být sama
v pokoji, oddaluje přípravu na spánek, pláče, strachy přechází do horečky, dostává křeče v břiše, cítí tlak v očích,
dunění v hlavě, často se v noci budí a přechází do třesoucích se stavů, má pocit, že někdo v pokoji je, má mžitky před
očima, zdá se jí, že stíny se hýbou. Tento stav trvá cca dva roky, poslední měsíc zesílené fyzické potíže. Cílem obou
je, aby Lucka uměla usínat a následně spát sama v pokoji, zmírnit či odstranit zdravotní potíže a viditelnou paniku,
popřípadě doporučit jiné odborné zařízení.
Ilustrační foto
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Při mapování celé situace přicházíme na možné
příčiny a souvislosti, s tím následně spojené
možnosti řešení. Velké zaměření ze strany rodičů
na nadstandardní zajišťování potřeb dítěte, z čehož
vychází dlouhodobé řešení ve změně postoje
rodičů k výchově – pomalu učit dítě běžné životní
zátěže. Pravidla pro soukromí a určení hranic
osobních věcí, nastavování rolí v rodině (lůžko
má každý své vlastní, večerní čas je určen pro
dospělé, ne všechny procesy v rodině musí být
nastaveny dle potřeb nejmladšího člena rodiny,
popřípadě přihlížet k potřebám všech členů
v rodině obdobně). Vzhledem k tématu, se kterým
přicházejí, je do konzultací zahrnuta edukativní
činnost v souvislosti s rozvojem fantazie u dětí
tohoto věku. Jako další možnost v případě
zhoršování se zdravotního stavu přichází v potaz
také psychiatrická péče.

S Lucií pracujeme na personifikaci strachů, které
ztvárňuje do obrázků a příběhu. Také tvoříme
na konzultaci obrázkový příběh, kde je strach ztvárněn,
jsou vyhledáni pomocníci a situace, kdy je třeba si říci
o pomoc a komu, kdy je možné strach překonat sama.
Společně pak plánujeme večerní rituály a nastavujeme
odpolední a večerní režim tak, aby oběma vyhovoval,
v potaz máme ostatní členy domácnosti. Do toho
vkládáme relaxační techniku na usínání a uvolnění
celého těla, kterou se matka učí a samy ji pak doma
praktikují. Zařazujeme další praktické činnosti, jako
jsou talismani, polštářky, lampičky či zvukové hračky
na přivolání pomoci. Velkým elementem strachu a činitel
ambivalentních pocitů u Lucky (vychází z obrázků
i z vyprávění) je malý domácí pes, který však prochází
nemocí kůže, je zvyklý být doma, v lůžku. Nastavujeme
pravidla také pro domácího mazlíčka.
V rámci tří setkání v průběhu jednoho měsíce dochází k úplnému ústupu nežádoucích fyzických projevů, strach před
spaním se dostavuje výjimečně, noční buzení probíhá jedenkrát do týdne, ale bez pocitů strachu, následuje rychlé
usnutí. Na závěr vytvořena „terapeutická pohádka“ se zaměřením na zvládání náročnějších životních událostí.
Matka ukončuje konzultace s pocitem úlevy, uvádí, že má náhled na situaci v jiných souvislostech, vidí řešení a je si
jistá, že je zvládne zařadit do běžného života. Lucie odchází s větším pocitem důvěry vůči matce, že je kompetentní
v zajištění její bezpečí.

MAGDALENIUM z.s.
Činnost organizace se již patnáct let zaměřuje na práci s ženami a dětmi, které zažily
domácí násilí ve všech jeho podobách. Stěžejní službou jsou dva azylové domy působící
v Jihomoravském kraji, které poskytují komplexní pobytový program v rámci ubytování
na neveřejné adrese. Pobytový program je nastaven tak, aby umožnil obětem efektivní řešení
jejich situace (tj. od právního, psychologického a sociálního poradenství přes bezpečnostní,
rizikové plány až k doprovodům k výslechům Policie ČR, asistovaným stykům, soudům aj.).
Mimo službu azylových domů mohou oběti využít i služeb poradny, která se dlouhodobě zabývá poskytováním
individuálního psychologického poradenství a úspěšnými skupinovými psychoterapiemi – ženy se zde pravidelně
setkávají, aktivně pracují a vyrovnávají se s dopady domácího násilí. Oběti se zde mohou setkat také s expertem
z praxe, který například pomůže s orientací ve vyhotoveném znaleckém posudku a seznámí s možnostmi dalších
postupů.
Od roku 2015 se organizace zaměřuje i na pomoc dětem, které byly domácímu násilí přítomny. Hovoříme o tzv.
svědcích domácího násilí. Děti velmi kladně hodnotí možnost práce s arteterapeutickou pracovnicí, kdy hravou
metodou mohou ventilovat své prožité negativní zážitky. K dispozici mají i dětskou psychologickou pracovnici, která
dětem poskytuje včasnou krizovou pomoc, stabilizaci, vyšetření dítěte a nastavení bezpečného prostoru.
Pro společnou práci rodiče s dítětem je určen terapeutický program zaměřený na posílení rodičovských kompetencí,
snížení agrese či úzkostných stavů u dětí.
Kontakt:
MAGDALENIUM z.s.
P.O.Box
657 13 Brno
Tel.: +420 776 718 459
E-mail: magdalenium2@centrum.cz
Web: www.magdalenium.cz

19

Podpořený projekt „Pomoc dětem – svědkům domácího násilí“
Záměrem projektu bylo poskytovat pomoc přímo u zdroje záchytu dětí ohrožených domácím násilím a umožnit tak co
největšímu množství traumatizovaných dětí dosáhnout na včasnou odbornou pomoc. Za tímto účelem jsme vytvořili
odborný tým složený z dětské psycholožky, arteterapeutky a videotrenérky interakcí.
Realizace projektu nám ukázala, jak důležité je pomáhat i dětem coby svědkům domácího násilí, a to buď v režii
prevence, či již prožitých událostí. Vzhledem k tomu, že ženy v důsledku prožitých negativních a traumatických
situací nedisponují příliš aktivní tendencí vyhledat odbornou pomoc, velice vítají možnost přítomnosti odborníků přímo
v organizaci, kde snadněji navážou kontakt a získají informace o možnostech dlouhodobé spolupráce. Na odborníky
se těší i děti, jelikož při práci s nimi jsou používány hravé techniky, jako například scénotest, pískoviště, obrázkové
karty s příběhy aj. Psycholožka pracuje s dítětem, které při hře ventiluje své pocity, obavy, úzkosti a zbavuje se
traumatizujících pocitů.
Odborný tým velice významně doplňuje také videotrenérka interakcí, která pomáhá matce a dítěti ve vzájemném
naladění a věnování si pozornosti a maminky učí, jak lépe komunikovat se svým dítětem. Touto pozitivní metodou se
významně posilují rodičovské kompetence, což u obětí domácího násilí představuje klíčovou potřebu.
Ukázka ze scénotestu – dětská psycholožka:
Stavěla dívka, bratr jí pomáhal, podával ji vyžádané figurky a předměty,
spolupráce spontánní. V testu dominuje významná ochrana dětí, podpora
rodičů ze strany matky, překážky v symbolicky nastavené pomoci matky
dětem a jsou naznačeny znaky neurotické symptomatologie.
Dobrá praxe: Příběh Alice
Slečna Alice (16 let) byla přijata se svou matkou do Azylového domu –
Magdalenium pro oběti domácího násilí v průběhu roku 2015. Šlo o velice
tiché děvče, ze sdělení matky jsme věděli, že nebyla nikdy příliš hovorná, vždy
byla stydlivá, neuměla navázat komunikaci s cizími lidmi (např. v obchodě), ale
ani s vrstevníky. V původní škole neměla téměř žádné přátele, v nové škole,
kam nastoupila po přestěhování do azylového domu, si přátele také nenašla.
Alice se na svůj věk projevovala velmi dětinsky, jevila zájem o plyšové hračky,
její chování odpovídalo spíše chování malého dítěte, kdy se např. bezdůvodně
chichotala, schovávala si obličej do dlaní, kdykoliv se jí někdo na něco zeptal,
nebyla schopná zodpovědět ani jednoduchou otázku, protože zájem jiných
osob o ni samotnou v ní vyvolal stud, který nebyla schopná překonat. Měla
problém se školní docházkou, protože se bála do školy chodit, nechtěla mluvit
před třídou, její školní prospěch byl špatný, protože se bála ve třídě zvednout ruku a zeptat se učitelky na to, čemu
nerozumí. Přestávky trávila většinou sama v lavici, po škole šla hned domů, kde se zavřela v pokoji. Neměla žádné
zájmy, nenavštěvovala kroužky, kde by mohla navázat přátelské vztahy, svůj volný čas trávila jen s matkou nebo sama
v pokoji.
Stres ze školy v kombinaci s blížícími se soudy
ohledně svěření dětí do péče zhoršil dívčin stav
ještě více. Kromě psychických problémů se
objevily i závažné fyzické projevy – ztráta váhy
a noční zvracení. Zhoršení tohoto stavu bylo
rychle podchyceno dětskou psycholožkou.
Na doporučení dětské psycholožky Alice
nastoupila k hospitalizaci, kde se podařilo její
stav opět stabilizovat.
Sociální pracovnice pracovaly s matkou
na zlepšení komunikace se školou. Škola
vyšla Alici velmi vstříc a ona mohla dokončit
klasifikaci pro ni méně zatěžujícím způsobem
(např. místo ústního zkoušení před třídou
podstoupila písemný test a individuální
zkoušení).
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V azylovém domě navštěvuje Alice nyní již několik měsíců canisterapii, arteterapii a dětskou psycholožku. Během této
doby u Alice pozorujeme den ode dne změny k lepšímu v komunikaci s okolím, ale také ve vnímání sebe sama. Nyní,
po cca půl roce, Alice každý den sama pozdraví pracovníky v azylovém domě, což dříve nebyla vůbec schopná, sama
se přijde nabídnout, když nemá žádnou činnost a chce pomoci s úklidem, s jednoduchými úkoly, chce být užitečná.
V komunikaci zvládne udržet oční kontakt, odpovídá na otázky a sama je i pokládá, neutíká před dotazy. Zajímá se
o druhé, ptá se na koníčky a zájmy druhých lidí. Začala se zajímat o výtvarnou činnost, zkouší nové a nové techniky,
vyrábí různé výrobky, kterými poté obdarovává své okolí, zajímá se o módu i o to, jak jí sluší oblečení.
Alice je nyní usměvavá, přátelská, zdá se spokojená, plánuje také svou budoucnost a přemýšlí, jak by chtěla
žít. Díky psychologické pomoci a arteterapii nabyla sebevědomí, objevila své přednosti a dovednosti. Bezpečné
zázemí azylového domu a kvalitní a komplexní služby umožnily Alici, aby se její špatný psychický stav, způsobený
dlouholetým pobytem v násilném prostředí, začal postupně zlepšovat. Má ale ještě před sebou dlouholetou cestu, než
se jí podaří traumatické zážitky z dětství plně kompenzovat.

DŮM TŘÍ PŘÁNÍ, z.ú.
Dům tří přání už více než 12 let pomáhá ohroženým rodinám tak, aby dokázaly řešit
své starosti samostatně. Prvotním cílem organizace je minimalizovat umístění dětí
do ústavní výchovy a snížit počet dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících
podmínkách. Snažíme se rodině pomoci rychle a efektivně, intenzivně pracujeme nejen
s dítětem, ale i s rodiči a nejbližším okolím dítěte. Naše jedinečnost na poli poskytování sociálních služeb spočívá
v komplexní nabídce služeb (kombinace pobytové, terénní a ambulantní služby).
Pomáháme dětem, které jsou ohroženy vztahovými problémy v rodině, výchovnými problémy, rozvodovými
spory, jejichž rodiče nemají dostatečně osvojené rodičovské dovednosti a jejichž rodič je hospitalizovaný,
v rodině se vyskytuje psychiatrické onemocnění, závislost na návykových látkách apod. Tyto situace mají
za následek, že dítě vykazuje známky syndromu tzv. CAN, vykazuje poruchy chování (problémy s autoritami,
záškoláctví, lhaní, výchovné problémy ve škole aj.) či trpí psychickými či zdravotními problémy (úzkostnost,
sebepoškozování, psychosomatické obtíže apod.).
V současné době poskytuje organizace služby ve čtyřech detašovaných pracovištích:
Dům Přemysla Pittra pro děti – zde je ohroženým dětem, které se ocitly v krizové životní situaci, poskytnuto
útočiště. Intenzivně pracujeme nejen na překonání krizového stavu dítěte, ale také s rodiči dítěte či širší rodinou, které
poskytujeme formou konzultací především ambulantní služby. Cílem je společně nacházet řešení ze současné krizové
rodinné situace tak, aby děti byly v co největším počtu vráceny do stabilního rodinného prostředí.
Kontakt:
Karlovarská 337/18
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: + 420 235 302 698, 607 199 291
E-mail: info@dumtriprani.cz
Web: www.dumtriprani.cz
Ambulantně terénní centrum – rodiny sem dochází a společně se pokoušíme
nalézt řešení ze složité situace, ve které se rodina ocitla. Služby v centru
využívají jednak rodiny, jejichž děti ukončily pobyt v Domě P. Pittra, jednak
rodiny v obtížné situaci, u kterých není pobyt dítěte v Domě P. Pittra nezbytně
nutný a jejichž situaci lze řešit ambulantní cestou. V tomto centru se rovněž
uskutečňují asistované styky dětí s rodiči. Velkou část klientů tvoří děti
vyrůstající v dlouhodobých rozvodových konfliktních rodinách.
Kontakt:
Terronská 7
160 00 Praha 6
Tel.: + 420 233 931 310, 602 662 063
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Centrum pro děti Mezipatro – zaměřuje se především na dítě a jeho
podporu v situaci dlouhodobé krize. Kromě pravidelných konzultací
s psychologem či sociálním pracovníkem má dítě možnost účastnit se
skupinových aktivit s terapeutickým zaměřením (arteterapie, pohybové
aktivity, nácvik zvládání konfliktních situací, sebezkušenostní a znalostní
programy aj.). Další pilíř pomoci nabízíme dítěti v oblasti školních aktivit
(doučování, pravidelná příprava).
Kontakt:
Svatovítská 7
160 00 Praha 6
Tel.: + 420 233 323 249, + 420 724 865 400
Centrum rodinné terapie Horizont – jeho ambulantní služby jsou nabízeny rodinám, které mají potřebu sdílet obavu
o své zázemí, rodinnou pohodu a duševní zdraví svých nejbližších. Velkou snahou centra je preventivní práce, tedy
zachycení rodin, ve kterých problémy nepřerostly za obtížně řešitelnou hranici, ale kde je rodina motivována svoje
problémy řešit.
Kontakt:
Doubravčická 1474/21
100 00 Praha 10
Tel.: + 420 274 777 125, + 420 606 664 262
Podpořený projekt „Expertní skupina pro ohrožené děti z Domu tří přání“
V rámci projektu jsme zřídili expertní skupinu složenou z klinického psychologa, psychoterapeuta a speciálního
pedagoga. Tato skupina pracuje pro děti v krizi ve všech pracovištích organizace. Cílem projektu je tak zajistit
ohroženému dítěti a jeho rodině komplexnější a odborně provázanou péči, a to zejména v rychlém zmapování situace,
nastolení individuálního plánu a jeho úspěšné realizace. Následným cílem je pak zvýšení dostupnosti těchto odborníků
(zejména po stránce časové a finanční), pro klienty pak je celý průběh služby bezpečnější a transparentnější.
Dobrá praxe: Příběh Jakuba
O spolupráci s desetiletým Jakubem nás požádala sociální pracovnice OSPOD. Jakub byl svěřen do péče otce,
neboť matka rodinu opustila a odjela do zahraničí. Obtíže Jakuba byly dle slov otce i sociální pracovnice nejvíce
patrné ve škole. Jakub se nedokázal zapojit do kolektivu, nezvládal probíranou látku, nechtěl v hodinách pracovat.
Ve vypjatých konfrontačních situacích se projevoval agresivně, objevovaly se u něj i sebevražedné myšlenky. Jeho
rozladění se vázala na osobu paní učitelky, kterou se Jakub cítil nepřijatý, a na školní neúspěch. Jakub také ve škole
vykazoval znaky poruchy opozičního vzdoru.
Vzhledem k této vážné situaci jsme doporučili OSPOD případovou konferenci se všemi zainteresovanými odborníky,
otci bylo doporučeno navštívit s Jakubem dětského psychiatra a psychologa. Na základě závěrů z případové
konference bylo doporučeno, aby Jakub změnil školu a aby byl na tento přechod velmi důkladně připraven. Ze závěru
psychologického vyšetření vyplynulo, že pobyt v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc není v případě Jakuba
indikován, nicméně je vzhledem k jeho velkému ohrožení nutná dlouhodobá ambulantní podpora. Otci bylo také
doporučeno konzultovat s experty výchovné postupy.
Zpráva z psychologického vyšetření dále obsahovala
informace o emoční deprivaci chlapce, traumatizujících
zkušenostech ze vztahu s matkou, která byla od jeho
narození emočně a často i fyzicky nedostupná, kvůli
čemuž si k ní Jakub vytvořil ambivalentní vazbu. Dále
bylo diagnostikováno ADHD, poruchy pozornosti spojené
s hyperaktivitou. Na základě speciálně pedagogického
vyšetření a ve spolupráci se speciální pedagožkou byl
domluven pro Jakuba přestup na novou školu s malým
počtem žáků ve třídě a individuálním přístupem učitelů dle
potřeb jednotlivých žáků.
Jakub byl na přestup připravován v rámci
socioterapeutických konzultací v Mezipatře. V nové škole
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se Jakubovi od prvního dne líbilo, konzultace v Mezipatře po změně školy sloužily k posílení zdravé adaptace na nový
kolektiv a školu, důležitým tématem je též jeho ambivalentní vazba k matce. Jakub je v konzultacích stále více
komunikativní, sám přináší témata (např. konflikty se spolužáky, potíže s učením apod.). V Mezipatře jsme Jakubovi
nabídli pravidelné doučování, dobrovolnice velmi úzce dále spolupracuje se speciální pedagožkou, která jí poskytuje
intervize a metodickou podporu. Jakub se v Mezipatře zapojil i do volnočasových aktivit – navštěvuje výtvarnou
dílnu a pohybové hry, kde se postupně díky individuálnímu přístupu ve skupině a pozitivní zpětné vazbě zapojuje
do procesu a učí se také lépe zvládat konflikty.

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI, z.ú.
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú., je odborným
pracovištěm se sídlem v Českých Budějovicích, které má pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociální služby
krizová pomoc. Od svého založení v roce 2003 se organizace zaměřuje
na komplexní pomoc rodinám s dětmi ve zvlášť obtížných životních
situacích, pracuje na obnově narušených rodinných vztahů a na posilování rodičovských kompetencí.
Protože vzniklá krizová situace vždy ovlivňuje celý rodinný systém, krizové centrum důsledně pracuje s celou rodinou.
Právě pro práci s celým rodinným systémem a především díky specializaci na práci s dětmi všech věkových kategorií
je krizové centrum organizací v jižních Čechách unikátní.
Odborný tým (psychologové, terapeuti, sociální pracovníci) poskytuje pomoc rodinám i jednotlivcům nejčastěji
v těchto situacích:
T
 raumatická událost (náhlá ztráta či onemocnění někoho blízkého, nehoda, oběť trestného činu včetně
domácího násilí, CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte).
P
 roblematické vztahy v rodině (rozvod, partnerská krize, konflikty mezi rodiči po rozvodu, narušení vztahu rodič–
dítě, syndrom zavrženého rodiče).
V
 ýchovné a jiné problémy u dětí (strach, úzkost, záchvaty vzteku, sebepoškozování, psychosomatické obtíže,
problémy s vrstevníky, poruchy příjmu potravy, pokus o sebevraždu, šikana) aj.
Krizové centrum nabízí krizovou intervenci, psychosociální poradenství, psychodiagnostické vyšetření
psychického stavu dětí a vazeb v rodině, krátkodobou terapii (individuální, párovou, rodinnou, skupinovou),
mediace, podporovaná setkávání dětí s rodičem (zprostředkování soudně nařízeného či dobrovolného styku rodiče
s dítětem). KC úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí, se soudy, policií a dalšími odborníky
(psychiatři, škola atd.).
Při práci s dětmi je často využíváno diagnosticko-terapeutické pískoviště, umožňující dětem sdílet i prožitky, které
nedokážou vyjádřit pomocí slov.
Ilustrační foto

Kontakt:
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
Jiráskovo nábřeží 1549/10
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 410 864
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz
Web: www.ditevkrizi.cz
Podpořený projekt „Rozšíření nabídky služeb pro děti Krizového centra“
Projekt napomáhá KC rozšířit repertoár odborných činností, které zaručují
trvalejší změnu v životě dětí, mají v nabídce služeb pro děti zásadní význam,
avšak z kapacitních důvodů doposud nebyly realizované. Jednotlivé aktivity
vycházejí z potřeb dětí (dětské skupiny), jejich rodin (holandský model práce
s rodinou, monitoring), z potřeb dalších organizací (případové konference,
panelové diskuse) a z potřeb pracovníků krizového centra (vzdělávání).
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Projekt je zaměřen na včasnou pomoc a podporu dětí a jejich rodiny v zátěžových a krizových situacích
(rozvody, konflikty, úmrtí, domácí násilí, výchovné problémy apod.) s cílem umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném
a pokud možno harmonickém rodinném prostředí. V rámci projektu bude poskytnuta pomoc cca 80 dětem.
K aktivitám projektu patří případové konference jako jeden z efektivních nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené
dítě či monitoring jako forma dohledu nad kontaktem rodiče s dítětem. V holandském modelu práce s rodinou jde
o skupinovou práci s rodinami ocitajícími se v těžké situaci související s rozvodem. Tento model je v ČR nový,
inspirovaný modelem z Holandska (viz práce Justine van Lawick). Model pracuje na devíti setkáních se skupinou
několika párů rodičů (v popředí je zaměření na potřeby dětí) a paralelně se skupinou dětí (věnují se vyjádření vlastních
potřeb a pocitů). Poslední tři setkání se skupiny propojují.
Dobrá praxe: Příběh Toníčka, chlapečka na roztrhnutí
Toníček (6 let) je chlapeček s blond kudrnatými vlásky, jehož rodiče byli rozvedeni dva roky. Do té doby proběhlo pět
soudních jednání, nikdy však nebylo rozhodnuto ke spokojenosti obou rodičů. Do Krizového centra pro děti a rodinu
byla rodina doporučena pracovníkem sociálně právní ochrany dětí, který usoudil, že konstruktivní řešení situace přes
soudy nikam nevede a situace pro dítě se vůbec nelepší.
Dítě bylo neustále vystavováno stresům, na které psychosomaticky reagovalo – záchvaty, dušností, kašlem,
omdléváním. Zdravotní stav dítěte se natolik horšil, že dítě bylo opakovaně lékařsky vyšetřeno, avšak bez nálezu
příčiny.
Rodiče nastoupili do skupinového terapeutického programu pro rodiče a děti „ Rozvodem bez újmy“, který je zaměřen
na řešení vysoce konfliktních rozvodových a porozvodových sporů. Na rodičovské skupině se využívají nové formy
práce s emocemi a s prožitkem, tj. vcítěním se do pozice dítěte – jak se děti cítí v konfliktu mezi rodiči. Díky emočním
zážitkům z programu rodiče měli možnost uvědomit si destruktivní následky svého chování.
Paralelně během rodičovských skupin měl Toníček možnost navázat se na pracovníky a s důvěrou jim svěřit svá
přání, touhy a obavy, které doposud nebyly vyslyšeny. Pracovníci pomohli chlapci z přání vytvořit vzkaz pro rodiče
a tento vzkaz byl na závěr programu rodičům a celé „dospělácké skupině“ přednesen. Toníček zde vymýšlel nápady,
co vše by s otcem potřeboval dělat, kolik traktorů opravit, jak mít zařízený pokoj a že na to vše potřebuje hodně času
s taťkou, aby to vše mohl stihnout. Toníček dojemně rodičům líčil vzkaz, jak moc je smutný, když se rodiče hádají
a když nemůže k otci, jak moc je smutný a naštvaný, když je doma sám s matkou, a jak velký vztek má, jak mámu
někdy nenávidí a jak ho to pak mrzí.
Ilustrační foto

Rodiče Toníčka byli díky emotivnímu vzkazu chlapce a zpětné vazbě
ostatních rodičů natolik emočně zasaženi, že si dovolili udělat ústupky
ze svých požadavků. Po skončení zážitkového programu po několika
párových dohodách došli k sestavení mimosoudní dohody týkající se
kontaktu otce se synem, v jehož obsahu bylo plně vyslyšeno přání
dítěte. Změnil se systém péče. Chlapec tráví s otcem více času než
s matkou. Psychosomatické obtíže dítěte, jako je dušnost, záchvaty
a agresivita vůči matce, téměř vymizely. Problémy s předáváním dítěte
od jednoho rodiče k druhému se prakticky již nevyskytují.
Rodiče konstatovali, že s modelem péče jsou v současnosti spokojení.
Matka si se synem užívá víkendy, chlapec není agresivní a nemá
zdravotní obtíže, matka se cítí odpočatá, protože se nevysiluje
nedůsledností a neustálým okřikováním syna. Se synem tráví nově
společný čas konstruktivně aktivitami, které má Toníček rád. Otec
zapojuje syna více do zemědělských aktivit, o všedních dnech se
do jeho přípravy zapojuje děda, který je přísný, důsledný a dává
Toníčkovi mnoho pozornosti a hranic, u kterých vyžaduje jejich
dodržování. U chlapce byla snížena dávka medikace, které pobíral pro
svou zvýšenou aktivitu a potřebu pozornosti.
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DIAKONIE ZÁPAD
Logo Diakonie ČCE.

Diakonie Západ již více než 20 let poskytuje sociální
a duchovenské služby v západočeském regionu v oblasti péče
a prevence. Pomáhá se zaměstnáváním lidí se zdravotním
znevýhodněním a řeší jedinečné projekty. Jednou ze sociálních
služeb organizace je služba Plus pro lidi v krizové situaci. Jejím posláním je poskytnout krátkodobou krizovou
pomoc dětem od 6 let věku, dospívajícím, dospělým, seniorům, a to jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám.
Služby Plusu poskytují klientům psychickou podporu a bezpečné provázení v situacích, které vnímají jako naléhavé,
nepříjemné či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.

Logo služby Plus pro lidi v krizové situaci je vždy komunikováno společně s logem Diakonie ČCE, a to tak, že
logo služby je vždy vlevo od loga Diakonie ČCE a nesmí mezi nimi být žádný jiný logotyp (jiný logotyp lze
použít nalevo či napravo od této nedílné dvojice).

Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně v prostorách krizového centra Plus během otevírací doby nebo
v terénu mimo prostory zařízení. Pomoc poskytujeme okamžitě bez nutnosti objednání, dle aktuální kapacity služby
(vytížení pracovníků). Délka poskytování služby je individuální s ohledem na potřeby jednotlivce, obvykle se však jedná
o tři až pět setkání v rámci tří měsíců.
Ambulantní služby jsou určeny zpravidla uživatelům
z Plzeňského kraje, kteří se rozhodnou vyhledat služby
přímo na našich pracovištích v otevíracích hodinách.
Terénní služba krizové pomoci je poskytována v rámci
Plzeňského kraje mimo prostory organizace Plus pro lidi
v krizové situaci, nejčastěji na vyžádání jiné instituce.
Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je
k dispozici zejména v krizových situacích, které závažně
ovlivňují nebo by mohly ovlivnit běžný chod instituce
(např. školy) nebo emocionální či psychický stav osob
k instituci se nějak vztahujících (např. žáků – třídy,
rodičů, pedagogů). Příklady krizových situací, ke kterým
je vhodné zavolat pomoc terénní služby Plus pro lidi
v krizové situaci: úmrtí žáka, úmrtí učitele, vážné nehody
nebo neštěstí, prožitky násilí apod.
Kontakty:
Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň
Prokopova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 223 221, +420 733 414 421
E-mail: Plus.plzen@diakonie.cz

Plus pro lidi v krizové situaci Domažlice
Náměstí Míru 40
344 01 Domažlice
Tel.: +420 734 686 667
E-mail: Plus.domazlice@diakonie.cz

Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany
Náměstí T. G. M. 282
344 01 Dobřany
Tel.: +420 734 640 492
E-mail: Plus.dobrany@diakonie.cz

Plus pro lidi v krizové situaci Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
Tel.: +420 739 244 869
E-mail: Plus.rokycany@diakonie.cz

Web: www.diakoniezapad.cz
Podpořený projekt „Plus pro děti“
Projekt rozšiřuje poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách Rokycany, Dobřany a Domažlice. Nabízí
provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přibližuje krizovou pomoc
dětským klientům do jejich přirozeného prostředí – školy. Zde nabízí realizaci preventivních aktivit se zaměřením
na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a dává prostor pro první kontakt s krizovým
pracovníkem a navázání další odborné pomoci.
Cílem projektu je využít potenciálu stávajících krizových interventů, kteří již v lokalitě působí, s cílem rozšířit okruh
dětí, které jsou včasně osloveny s nabídkou služeb. Předcházet krizovým situacím u dětí, naučit je tyto situace
zvládat, a to jak vlastními silami, tak za využití odborníků, zejména pomocí krizového interventa. Zvýšit informovanost
a kompetence dětí, přeneseně také učitelů a rodičů. Podporovat odstranění zábran ve využití služeb odborníků
krizové pomoci či dalších sociálních služeb.
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Dobrá praxe: Příběh Heleny
Helena je třináctiletá dívka, která chce být ve svém volném čase
s kamarády. Ráda tráví odpoledne s partou v ulicích města či
v nízkoprahovém Klubu. Společně probírají, kdo s kým chodí, kdo co
udělal apod. Být součástí party a pravidelně se scházet je pro Helenu
velmi důležité. Jde o její společenskou prestiž.
Její matce se takový životní styl nelíbí a brání jí scházet se s partou. Je
na Helenu velmi přísná. Tvrdě ji trestá za drobné prohřešky, jako například
neumyté nádobí, nepořádek v pokoji aj. Helena je introvertně založená a své
matce se nedokáže postavit. Vyhrocené situace řeší útěkem z domova.
Při jednom takovém útěku vyhledala službu Plus pro lidi v krizové
situaci. V konzultační místnosti se třásla a zprvu ani nemluvila. Po chvilce začala popisovat, co vše jí máma udělala.
Kopala do ní, šlapala po ní a škrtila ji. Vše nasvědčovalo trestnému činu týrání svěřené osoby a bylo nutné předat to
Policii ČR. Nejdříve bylo nutné stabilizovat Heleny psychický stav a připravit ji na to, co bude následovat.
Po konzultaci šel pracovník s Helenou na policejní stanici, kde to celé nahlásili. Spustila se tím série výslechů
s nepříjemnými otázkami a následovalo několik lékařských vyšetření. Ještě ten samý den byla Helena umístěna
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Po několika měsících vyhledala Helena opět službu Plus pro lidi v krizové situaci. Její pobyt v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc byl ukončen, protože nebyly shledány důvody k jejímu umístění v něm. Její vztah
s matkou se ale ještě zhoršil. Sice ji už fyzicky netrestá, ale je na ni nepříjemná, sprostě jí nadává a ponižuje ji. Matka
žádný problém nevidí, a tedy nic řešit nechce. Když se o společné řešení situace Helena pokusila, ve výsledku to její
situaci ještě víc zkomplikovalo. Službu vyhledala, protože potřebuje s někým sdílet, co prožívá, jak náročné pro ni je
situaci zvládat. Potřebuje v této krizové situaci podporu a pomoc.
V současné době Helena využívá služeb Plusu pro lidi v krizové situaci nárazově. Přichází, když je to doma
k nevydržení. S pracovníkem pracují na zvládání a hlavně vyhýbání se situacím, které vyúsťují v krizi. Zvyšuje své
kompetence pro jejich řešení. Při odchodu z konzultační místnosti je na Heleně vidět, jak se jí ulevilo, je klidnější
a sebejistější.

LINKA BEZPEČÍ, z.s.
Linka bezpečí provozuje dvě registrované sociální služby – Linku bezpečí a Rodičovskou
linku. Linka bezpečí funguje již 22 let, nyní na čísle 116 111, které je pro dětské krizové linky
jednotné pro celou Evropskou unii. Linka bezpečí je tu zdarma, nonstop a anonymně pro děti
a studenty do 26 let věku, a to z celé České republiky. Pro stejnou cílovou skupinu jsou určeny
i další služby – e-mailová poradna a chat, kam se mohou ozvat děti, které z nějakého důvody
nechtějí nebo nemohou volat. Snažíme se být maximálně dostupnou službou.
Kontakt:
Linka bezpečí, z. s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice
Nonstop Linka bezpečí: 116 111
Internetové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: http://elinka.iporadna.cz/linka-duvery
Web: www.linkabezpeci.cz
Podpořený projekt „Krizová pomoc Linky bezpečí“
Projekt je zaměřen na zvýšení šance dětí a mladých lidí vůbec se
na Linku bezpečí dovolat. Za tímto účelem jsme posílili odpolední
(nejvytíženější) směnu o jednoho konzultanta. V případě, že je
potřeba dítěti předat kontakt na další odborné organizace, chceme
mít k dispozici nástroj pro rychlé vyhledání vhodného kontaktu,
což je potřeba zejména v případě krizové situace.
26

Příklad dobré praxe
Cílem naší organizace je být ku pomoci rodině jako celku, na Lince bezpečí stojíme především na straně dětí. Ctíme
jejich anonymitu, nevidíme čísla volajících ani nenahráváme hovory. Jsme tu pro děti, kdykoli je něco nebo někdo
trápí. Nehodnotíme, zda jsou tzv. v krizi, řešíme i zdánlivě banální potíže, se kterými si v tu chvíli prostě nevědí rady.
Tím, že děti mohou zavolat kdykoli, odkudkoli a bez obav z prozrazení, umožňujeme našim klientům obrátit se na nás
ve chvíli, kdy je problém ještě v počátku. Pomůžeme dítěti zorientovat se v jeho situaci, prožívání, lidech kolem, kteří
mu mohou pomoci. Někdy jej nasměrujeme na další odborníky, kteří mu mohou poskytnout dlouhodobější péči.
Od počátku fungování Linky bezpečí držíme zásadu, že konkrétní příběhy klientů (byť třeba se změněným jménem)
nezveřejňujeme. Nemůžeme se totiž volajících zeptat, zda by jim zveřejnění jejich problému nevadilo. Zároveň je
důvěra dítěte v to, že se nic nedostane „mimo Linku“, jedním z hlavních pilířů našeho kontaktu s ním, děti se na to
ptají. Velmi obecně ale můžeme uvést dva příklady naší práce s dětmi.
 Dovolala se dívka, která utekla z domova, protože ji bil nevlastní
otec. Nyní byla u své babičky, ale matka vyhrožovala, že ji nechá
přivézt policií, babičku obvinila z únosu. Dívku jsme telefonicky
propojili s policií a sociální pracovnicí, která dále řešila její
rodinnou situaci. Babička dostala kontakt na naši Rodičovskou
linku, kde se mohla poradit o dalším postupu.
 Rozrušeného chlapce, který se právě rozešel s dívkou a chtěl se
zabít, se nám podařilo zklidnit a motivovat k tomu, aby nám sdělil,
kde se právě nachází. Vedoucí směny poté zavolal záchrannou
službu, zatímco konzultant zůstal s chlapcem na telefonu až
do příjezdu zdravotníků. Případů, kdy jsme v zájmu klienta
zkontaktovali osoby či instituce, které mu dále pomohly jeho
krizovou situaci řešit, bylo jen za rok 2015 celkem 49, odkazy
na návaznou pomoc jsme předali minimálně v 269 případech.

ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM, z.ú.
Arkáda – sociálně psychologické centrum je specializované pracoviště, které nabízí ambulantní
bezplatnou psychosociální pomoc lidem v obtížných životních situacích. Poskytujeme
především registrované sociální služby (krizová pomoc v Písku a Milevsku, kontaktní centrum,
terénní program, telefonická krizová pomoc, služby následné péče) a věnujeme se doprovázení
a vzdělávání pěstounských rodin.
Kromě těchto hlavních činností realizuje Arkáda další doprovodné aktivity a projekty. Za zmínku stojí například
dlouholetá spolupráce se školami na programech primární prevence pro žáky a nabídka vzdělávání pro učitele.
Tradičně se také věnujeme dětem a mladistvým (například v programu Pět P nebo v probačním programu Právo
volby).
Klienti vyhledávají poradenství v Arkádě především kvůli vztahovým problémům (konfliktní rozvodové či rozchodové
situace, domácí násilí, spory o děti, problémy dětí ve vztahu k rozvedenému rodiči, starosti s výchovou apod.).
Krizovou intervenci a podporu potřebují lidé, kteří jsou vystaveni náhlé zátěži, jako je vážné onemocnění, ztráta blízké
osoby nebo ztráta zaměstnání. Pomoc u nás najdou také ti, kteří se potýkají s drogovou či alkoholovou závislostí.
Kontakt:
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
Husovo náměstí 2/24
397 01 Písek
Tel.: +420 382 211 300
E-mail: info@arkada-pisek.cz
Web: www.arkadacentrum.cz
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Podpořený projekt „Arkáda pro děti – rozšíření služeb“
Projekt rozšířil stávající služby o intenzivní práci s dětskými klienty
ve věku 11–14 let vyrůstající v tzv. mnohoproblémových rodinách, které
jsou zasaženy sociálními a vztahovými problémy. Dále pomáháme dětem
traumatizovaným náročným rozvodem/rozchodem rodičů. V tomto
vývojovém období jsou děti velmi citlivé na změny v rodinném prostředí
a odborná intervence, která pomáhá uklidnit a stabilizovat emočně
náročné situace, je žádoucí.
Ohroženým dětem nabízíme dlouhodobou individuální i skupinovou
terapeutickou podporu. Péče zahrnující diagnostiku, krizovou intervenci,
terapii a mezioborovou spolupráci (OSPOD, policie, škola, dětský lékař)
zvyšuje šanci dítěte na překonání tíživé situace a na prožívání šťastnějšího
života. Pomoc dětem v této cílové skupině se neobejde bez spolupráce
odborníků, kteří mohou dětem a jejich rodinám nabídnout fundovanou
podporu. Dalším cílem projektu je tedy vytvoření multidisciplinárního
odborného týmu. Díky tomuto projektu se zvýší počet dětí, kterým se
dostane odborné pomoci v krizové situaci.
Klíčovou aktivitou projektu je přímá individuální a skupinová práce
s dětmi a jejich rodinami. Během individuální práce s dětmi se
snažíme pracovat s problémy v širších souvislostech.
V rámci projektu nabízíme individuální konzultace pro děti, individuální konzultace pro rodiče, společné konzultace
dětí a rodičů, psychologické vyšetření, dětská skupinová setkání, společné konzultace se spolupracujícími
organizacemi (pedagogicko-psychologická poradna, odbor sociálně právní ochrany, dětský psycholog a psychiatr,
zástupci škol).
Dobrá praxe: Příběh Hanky
Na Krizové centrum se obrátila matka 14leté Hanky, paní Jana. Mezi matkou a dcerou panují velmi napjaté vztahy.
Na denním pořádku jsou doma hádky. Hanka je výbušná, vulgární, neustále matce něco vyčítá („spolužáci mohou …“,
„spolužáci mají …“). V minulosti matka navštívila s Hankou dětského psychiatra, ale to podle ní k ničemu nevedlo
(lékař na Hance nic neshledal). Matku chování dcery velice trápí. Říká, že je z ní „na nervy“, užívá léky, hádá se
s přítelem.
Na první konzultaci matka není schopna dceru za nic ocenit – marně pátrá ve své paměti, na nic dobrého si
nevzpomíná. Z rozhovoru je zřejmé, že je Jana docela přísná matka, rodina řeší také sociální problémy, takže i to
je důvod sporů (Hanka má tlačítkový mobil, horší vybavení apod.). Dívka dává jasně najevo, že je tu nedobrovolně.
Komunikuje úsporně, tváří se nepřátelsky. Na stížnosti matky a moje otázky má jednoznačnou odpověď: „Je mi to
jedno!“ Do školy chodí s dětmi z dětského domova a rozumí si s nimi, klidně do děcáku taky půjde. Hanka zvládá
učení, ale občas se řeší její výchovné problémy. Dovídám se o ní, že ráda maluje. Vytahuji naši „kouzelnou krabici“,
kde máme řadu vybarvovacích obrázků a barvy. Hanka je krabicí zaujata. Probíráme jednotlivé obrázky a ona si vybírá
ten, který se jí nejvíc líbí. Při vybarvování se rozpovídá. Vypráví
o škole, kamarádech, rodině. Má dost nezralé názory, dělá ramena,
je jí všechno jedno… Časem přestává být Hanka tolik kritická.
Připouští, že by byla ráda, kdyby se doma k sobě chovali lépe. Neví
ale, jak to udělat. Ani si to nedovede představit.
Spolupráce s Hankou pokračuje. Dívka získává větší důvěru
a pomalu se dostáváme ke vztahu s mamkou. Hanka chce udělat
změnu, ale neví jak. Mamka ji opakovaně zklamala, nevěří jí. Při
společné konzultaci se Jana rozpláče. Dívka je zaskočená, místo
hádek a výčitek máma bezradně pláče. Mám pocit, že si v tomto
momentě dívka uvědomuje, jak moc mamku jejich konflikty trápí.
Pokoušíme se uzavřít „prozatímní dohodu s domácím úkolem“.
Hanka se zavazuje omezit vulgarity a mamka na ni přestane křičet.
Přestože jsme udělaly velký posun, tak Hanka stále není schopná
na mamku se podívat.
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Vztahy se začínají postupně zlepšovat. Hanka není ve společnosti matky v takové křeči. S city zachází opatrně,
ale dokáže s ní mluvit. V rodině je daleko méně konfliktů a hlavně zmizely vulgarity a zášť. Hanka získává k mámě
větší důvěru a častěji s ní sdílí zážitky. Dříve měla pocit, že jí mamka nerozumí, a připadala si jako děti z děcáku,
identifikovala se s nimi. Teď má ale naději, že to s mamkou zvládnou.
Poslední společná konzultace probíhá v přátelské atmosféře. V komunikaci se Hanka s Janou doplňují. Občas
společně plánují (co je čeká o prázdninách). Janě spadl kámen ze srdce. Měla strach, že to nezvládne a že Hanka
opravdu skončí v dětském domově. Hanka je stále drzá, ale už jako „normální puberťačka“. Povídání končíme
vzpomínáním na to, jaká byla paní Jana ve věku Hanky. Hanka se zájmem poslouchá. Nabádám je, aby si víc
povídaly. Jana uznává, že si na Hanku nedokázala najít čas. Bylo toho na ni prostě moc.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Dětské krizové centrum (dále DKC) je nestátní nezisková organizace, která působí
od roku 1992. Za dobu své existence získalo DKC v České republice největší praktickou
každodenní zkušenost při řešení nejzávažnějších případů týrání, sexuálního zneužívání
a zanedbávání dětí.
Cílovou skupinou DKC jsou děti ve věku 0–18 let, resp. 26 let, a to:
D
 ěti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané (syndrom CAN).
D
 ěti nacházející se v závažných životních situacích (rozpad rodiny – úmrtí blízké osoby, rozvod).
D
 ěti ohrožené na zdravém vývoji, zejm. ohrožujícím prostředím, tj. závislostí rodiče, dlouhodobou
nezaměstnaností rodiče, závažným somatickým či psychickým onemocněním v rodině či domácím násilím.
D
 ěti vystavené silně traumatizujícímu zážitku – dítě jako svědek násilných trestných činů, účastník autonehody.
D
 ěti definované dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, definované jako zvlášť zranitelné oběti.
D
 ěti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti a/či schopnosti rodičů při péči o dítě (například z důvodu
nízkého věku, postižení, závislosti rodičů na alkoholu či jiných návykových látkách).
R
 odiny s dětmi zasažené sociální patologií; dysfunkční rodiny.
Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti i celé jejich rodiny. Tyto děti bývají hluboce traumatizovány a bez
odborné, často dlouhodobé pomoci jsou ohroženy zvýšeným rizikem rozvoje duševních poruch či sociálně
patologického chování v budoucnosti.
Interdisciplinární tým Dětského krizového centra tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovnice a právníci.
Cílem DKC je naplňování potřeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrožených dětí, úprava a stabilizace podmínek,
v nichž dítě vyrůstá, a to prostřednictvím odborné práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce s rodinným či
jiným sociálním systémem.
DKC poskytuje ambulantní služby (krizová pomoc, včasné vyhledávání ohrožených dětí, odborná diagnostika
a následné řešení – psychoterapie pro dítě a sanace rodiny) a preventivní služby. Dlouhodobá komplexní péče
zahrnuje rovněž poradenství rodičům, včetně bezplatné právní poradny.
Součástí pracoviště je i celorepubliková nonstop Linka důvěry Dětského krizového centra, která poskytuje
nepřetržitou odbornou telefonickou krizovou pomoc a internetové poradenství všem osobám v krizové situaci,
osobám traumatizovaným, osobám nacházejícím se v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné situaci, kterou
nemohou nebo neumí zvládat vlastními silami. Jako jediná v ČR se specializuje na problematiku dětí týraných,
zneužívaných, zanedbávaných nebo jinak ohrožených na zdravém vývoji, na krizové životní situace.
Kontakt:
Dětské krizové centrum, z.ú.
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4- Michle
Tel.: +420 241 480 511, +420 777 664 672
E-mail: dkc@ditekrize.cz
Nonstop Linka důvěry Dětského krizového centra: +420
241 484 149, +420 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Skype hovory: ld_dkc
Chat: www.elinka.iporadna.cz
Web: www.dkc.cz
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Podpořený projekt „Poskytnutí krizové pomoci týraným a zneužívaným dětem“
Jedná se o poskytnutí krizové pomoci v krizových životních situacích a podporu a ochranu klienta ve chvílích akutně
vzniklé krize. Prvotním cílem je zajištění ochrany dětí před dalšími atakami fyzického, psychického či sexuálního násilí
a ochrana dětí před potrestáním za odtajnění závažných okolností. Těsně spolupracujeme s OSPOD, soudy a Policií ČR.
Okamžitá krizová pomoc – tato služba byla nově založena díky podpoře
z programu Včasná pomoc dětem. Služba je dostupná dětem a dospívajícím
dvakrát týdně vždy v rozmezí dvou hodin. Službu využívají děti a dospívající
po jednorázové traumatické události nebo v důsledku vyhrocení nepříznivých
životních situací, které sami vnímají jako ohrožující a nedaří se jim je zvládat
běžnými způsoby. Děti a dospívající mají možnost přicházet bez objednání,
někdy sami, někdy v doprovodu rodičů, služba byla poskytnuta i anonymně.
Zvýšení dostupnosti distanční krizové pomoci – v rámci finanční podpory
projektu byl navýšen počet hodin na chatu Linky důvěry nejprve o pět hodin
týdně, od července 2015 na 10 hodin týdně. Vzhledem k možnosti chatovat
během jednoho dne až 90 minut tuto distanční službu hodnotíme jako klienty
dobře využívanou. Chat je vhodným místem pro děti a dospívající, kteří se
zdráhají mluvit o své situaci tváří v tvář či po telefonu. Naprostá anonymita,
kterou tato elektronická komunikace nabízí, zvyšuje pocit bezpečí, klidu
a důvěry.

Ilustrační foto

Dobrá praxe: Příběhy klientů
 Příběh první: Zasloužím si bití?
Dříve se říkalo, že papír snese všechno, dnes je to spíše internet, který nám pomáhá se z některých situací vypsat…
Na chat Linky důvěry chodí právě takové zprávy, jaké je těžké říci nahlas. Ozývá se desetiletý chlapec: „Dobrý den,
rád bych se s vámi poradil. Doma mě často bijí. Já to chápu, protože nemám tak dobré známky, jak by si rodič přál.
Jsem nešikovný, padají mi věci a něco rozliju… Jenže to pěkně bolí. Dříve ty rány měly nějaký důvod, ale dnes už
nás bije jen tak. A nejvíc mi vadí, že to odnáší i nejmladší ségra. Chtěl bych, aby vše bylo jako dřív, dokud se naši
nerozvedli.“ Pracovnice Linky důvěry zjišťuje, že chlapec a jeho sourozenci ve věku pět a sedm let jsou trestáni skoro
denně. Kluk zmiňuje také kopání a bití páskem. Pracovnice ho ubezpečuje, že nikdo nemá právo se k nim takto
chovat. Po nějaké době povídání chlapec přiznává, že přemýšlí o útěku z domova. Nakonec se rozhodne říci své
jméno, přestože má obrovský strach, co bude dál. Pracovnice vysvětluje, jak bude postupovat.
V tuto chvíli už je možné společně s Jirkou oslovit orgán sociálně právní ochrany dětí. Dětské krizové centrum
poskytuje odborné ambulantní služby, a tak převezme chlapce do dlouhodobější péče. Je ale nutné postarat se
o všechny ohrožené sourozence. V centru pracuje s každým z nich jiný psycholog. Každé dítě má právo mít svého
terapeuta jen pro sebe, má právo na pomoc, která bude zcela nezatížená okolnostmi a vztahy. Psychologové
a sociální pracovnice DKC zapojují celou Jirkovu rodinu do postupného ozdravného procesu a budou ji dlouhodobě
sledovat, aby jí pomohli upevnit dosažené pozitivní změny. Cílem je ochrana dětí, nastavení realističtějších očekávání
rodičů a zavedení nových pravidel v rodině, podpora rodiče v přijetí nových výchovných postupů, a to bez fyzických
trestů, s využíváním pozitivní motivace.
 Příběh druhý: Má mě rád nějak jinak
Na Lince důvěry zvoní telefon. Po dlouhé odmlce se ozve asi sedmiletá dívenka, hlas zní smutně a vyhýbavě:
„Bratranec se ke mně chová nějak divně… Chodí za mnou, když naši nejsou doma… Mám ho ráda, ale asi jinak než on
mě.“ Holčička mluví o tom, jak se jí mladík dotýká na intimních místech. Neví, jak mu v tom zabránit, je přece o 12 let
starší. Pak se rozpláče. Pracovník jí dává čas pro odžití jejích pocitů a potvrzuje, že opravdu není v pořádku, aby ji
kdokoliv nutil do toho, co je jí nepříjemné. Dívenka přesto cítí obrovský pocit viny. Pracovník se ptá, zda má v rodině
někoho, komu důvěřuje a kdo by ji podpořil v návštěvě krizového centra. Dívka zmíní babičku, zkusí si s ní promluvit.
Druhý den volají společně a pracovník vysvětluje, jak to v centru chodí.
Babička je zcela v šoku. Je to přece rodina! Po konzultaci však chápe, že cesta zpět není, a vezme holčičku
do krizového centra. Helenka bojuje s nejistotou, s pocity viny a studu. Po telefonu neřekla vše… Pracovnice centra
její obavy rozptýlí. Nikdo ji nesoudí, nevyčítá, v ambulanci, která vypadá jako dětská herna, si s terapeutkou hrají a při
tom si nenuceně povídají. S další schůzkou ráda souhlasí. Helenku čeká ještě dlouhá cesta, než se šrámy zahojí, ale
dokázala se zbavit svého břemene a jeho tíhy. A hlavně už ví, že na žádné, ať sebetěžší trápení nemusí být sama.
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NOMIA, z.ú.
Organizace provozuje v Hradci Králové Poradnu pro oběti násilí a Dětské krizové
centrum (dále jen DKC). Je poskytovatelem odborného sociálního poradenství a krizové
pomoci. Činnost Poradny je zaměřena na pomoc a podporu obětem násilí (zejména
domácího násilí) a trestné činnosti. Dětské krizové centrum se věnuje pomoci týraným,
zneužívaným a zanedbávaným dětem s prožitkem těžkého životního traumatu a rodinám s vážnými konflikty a projevy
násilí ve vztazích. Cílem je pomoci dětem ve zpracování jejich traumatu a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci
a stabilizovat rodinný systém. Součástí péče je i následná psychosociální podpora a pomoc rodičům a blízkým
příbuzným aktivovat výchovné a komunikační schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích.
Na počátku roku 2016 jsme jako novinku zařadili multipárový program Rodiče týmem pro své dítě – „Mámo, táto,
potřebuju vás oba!“ pro rozvádějící se či rozcházející se rodičovské páry a jejich děti, které jsou ohroženy konfliktním
vztahem svých rodičů. Zde mohou rodiče nahlédnout do světa svých dětí, více porozumět jejich potřebám a aktivně
se podílet na uvolnění napětí mezi rodiči v obtížné rozvodové situaci. Děti mohou tvořivou formou ve skupinové práci
vyjádřit své pocity, potřeby a přání ve vztahu k rodičům.
Pro práci s klienty využíváme nástrojů sociální práce, psychologického poradenství, psychoterapie a psychiatrických
intervencí. Při práci využíváme mimo jiné možnosti narativně orientované terapie s využitím teoretických poznatků
Michaela Whitea a Davida Epstona. Služby jsou poskytované terénní i ambulantní formou. Frekvence konzultací
s klienty se odvíjí od jejich individuálních potřeb a náročnosti situace, ve které se momentálně nacházejí. V některých
případech je kombinována individuální nebo párová práce se skupinovým programem.
Kontakt:
Nomia, z. ú.
Světí 15
503 12
Tel.: +420 606 824 104, +420 495 262 214
E-mail: poradna@nomiahk.cz
Web: nomiahk.cz
Provozovna BENEŠOVA
Tř. E. Beneše 575
500 12 Hradec Králové
Provozovna ULRICHOVA
Ulrichovo nám. 762
500 02 Hradec Králové
Podpořený projekt „Zvýšení kapacity a dostupnosti služeb Dětského krizového centra NOMIA“
Náplní projektu je vznik nového kontaktního místa v centru města Hradce Králové, pomocí cílené reklamy zvýšit
povědomí široké veřejnosti (nejen dospělých, ale i dětí) o možnosti využití těchto služeb a v neposlední řadě zvýšení
odbornosti pracovníků, kteří služby krizové pomoci poskytují.
Služby jsou poskytované dětem z rozpadlých rodin a špatných sociálních poměrů, které ve své minulosti byly
například svědky nebo účastníky domácího násilí a jiné trestné činnosti. Ve většině případů jde o děti se syndromem
CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Většina těchto dětí prožívá pocit méněcennosti vůči
svému okolí, kdy se často stávají předmětem posměchu a šikany. Často trpí zhoršenou sociální situací v rodině, kdy
se stávají středem pozornosti mezi svými vrstevníky. Tuto situaci často řeší neadekvátními reakcemi, jako je například
sebepoškozování, záškoláctví a suicidální (sebevražedné) sklony. Jsou hendikepováni vůči svému okolí ve snížené
možnosti rozvoje, tedy mají zhoršený prospěch, kdy nemohou navázat na další vzdělávání, chybí rozvoj zájmové
činnosti, nemohou plně prožívat dětství, těžko navazují přátelské vztahy v okolí a žijí v určité sociální izolaci.
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Dobrá praxe: Příběh 17leté dívky
V únoru roku 2016 jsme v našem dětském krizovém centru řešili obtíže 17leté dívky, která se vážně sebepoškozovala.
Své problémy řešila tím, že si způsobovala řezné rány na rukou a nohou. Tyto komplikace dle jejích slov probíhaly již
plné tři roky a začaly se objevovat suicidální myšlenky. Tuto situaci zaznamenala školní metodička školy, kam dívka
docházela. Pracovnice s dívkou hovořila o jejích obtížích a doporučila jí navštívit naše DKC, kde by se věc dala řešit.
Po obdržení informací od metodičky jsme prožívání dívky vyhodnotili jako kritické a nabídli možný termín ještě týž
den. Školní metodička se s dívkou domluvila na doprovodu do DKC. Společně se dohodly na tom, že ji doprovodí její
spolužačka. Obě děvčata dorazila do DKC, kde byla zahájena terapeutická práce, a žákyně střední školy se stala naší
klientkou. Práce má velmi dobrý vývoj a do celé spolupráce se podařilo zapojit i matku nezletilé klientky.
V konzultaci sama dívka vyjádřila, že se vlastně tady v DKC setkává s matkou poprvé po velmi dlouhé době.
Vyjadřovala pocity štěstí a radosti, že mohlo dojít k tomu, aby se toto tíživé téma takhle společně otevřelo.
V současné době se klientka cítí mnohem lépe a již druhý měsíc se neobjevilo zmíněné řezání. V terapii se podařilo
navázat dobrý vztah důvěry mezi klientkou a pracovníkem a otevřít klíčová témata, která způsobovala traumatizaci
klientky a vedla ji k vážnému sebepoškozování jejího zdraví. Přítomnost matky v konzultacích je velmi užitečná
a pomáhá k efektivnímu řešení komplikací dcery.
Ve společné konzultaci s matkou nezletilá klientka popisovala svou velkou bolest spojenou s rozchodem rodičů
v období dětství (bylo jí cca 10 let). Dívka vyprávěla o svých pocitech viny za rozchod rodičů a také za to, že od té
doby bydlela u otce, čímž dle svých slov zraňovala matku. S touto situací se klientka nevyrovnala do současné
doby, kdy po mnoho let přetrvávaly již zmíněné obtíže. Ve chvíli, kdy se obtíže vracely a sílily, přicházely s pocitem
viny a beznaděje, bylo sebepoškozování jediným způsobem, jak napětí uvolnit. Klientka vzala ostrý nůž nebo žiletky
a způsobovala si řezné rány tak dlouho, dokud napětí neodešlo.
Pokoušíme se získat pro spolupráci i otce klientky, neboť sama klientka by si to velmi přála.

32

