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Odborná práca

Krizová intervence u dětí a Krizové centrum

Martina Ramešová

The Crisis Intervention and The Crisis Centre for Children and Family

Souhrn

Práce s dětmi vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Nejčastější způsob kontaktu s dětmi v rámci krizové
intervence je přes krizové telefonní linky. Dialog s dětmi přes telefon má svá specifika dána věkem, životními
zkušenostmi dítěte a také tím, že dítě za sebe nenese právní zodpovědnost. Instituce poskytující primárně KI
běžně nazýváme krizová centra (a zpravidla se takto v praxi i oficiálně označují, případně je název rozšířen
o pojmenování – Krizové centrum Sluníčko nebo o specifikaci daného zařízení – Krizové centrum pro děti
a rodinu v Jihočeském kraji). Již od svého založení se Krizové centrum primárně orientuje na psychosociální
péči zaměřenou na pomoc dětem trpícím syndromem CAN. Prioritním úkolem Krizového centra je tedy
detekce, diagnostika, následná péče a samozřejmě také prevence syndromu CAN a dalších psychických,
behaviorálních poruch i sociálně patologických jevů vyskytujících se zejména u dětí a dospívajících.

Klíčová slova: krizová intervence, dítě, dospívání, krizové telefonní linky.

Summary

Working with children requires specific knowledge and skills. The most frequent contact with children within
KI is through the crisis phone lines. A dialogue with children over the phone has its own specifics due to the
child’s age, life experience and the fact the child is not legally responsible. The institutions providing crisis
intervention are primarily crisis centres (and usually, they are officially called so or the wording is added to
another name – Crisis Centre Sluníčko or specification of an institution – The Crisis Centre for Children and
Family in the South Bohemia Region). Early on from its establishment, the Crisis Centre primarily focused
on psycho-social care focused on children suffering from CAN syndrome. Therefore, the priority task of
The Crisis Centre is detection, diagnostics, subsequent care and of course prevention of CAN syndrome and
other psychical, behavioural dysfunctions and of socio-pathological phenomena in children and teens.
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Specifika krizové intervence (KI) u dětí

Práce s dětmi vyžaduje specifické znalosti a dovednosti.
Každý pracovník, poskytující krizovou intervenci dětem by
se měl dobře orientovat v jednotlivých vývojových etapách
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dítěte. Norma v dětském věku je široká. Vývoj se děje ve
skocích a každé dítě se vyvíjí jinak – díky genetické výbavě,
prostředí, ve kterém vyrůstá a mnoha dalším vlivům. Pra-
covník by měl mít právě toto na paměti. Měl by však znát
nejen vývojovou psychologii, ale také životní cyklus rodiny,
vývojové krize v manželství, jejich projevy a zákonitosti a to
hlavně z důvodu, že většina dětí vyrůstá v rodinách, ty tvoří
jeho základní životní prostor. Jak ukazují statistiky Linek
důvěry jsou nejčastější témata s čím děti volají právě:

• špatný prospěch,

• přílišné nároky rodičů,
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• rozvod, odchod rodiče nebo partnera rodiče,

• počátek nové rodiny,

• úmrtí v rodině (Vodáčková, 2002).

Nejčastější kontakt s dítětem v rámci KI je právě prostřed-
nictvím telefonických krizových linek. Rozhovor s dětmi po
telefonu má svoje specifika. Jsou dána věkem, životními zku-
šenostmi dítěte a také tím, že dítě za sebe nenese právní zod-
povědnost (Wirtz, 2005). Děti se často vyjadřují lépe tělem
a svým jednáním než slovem. Proto je pro ně obtížné začít
hovor nebo vyjádřit to, co skutečně chtějí. Děti mladšího
školního věku dovedou hovořit spíše o chování a jednání než
o svých pocitech. Děti mají svůj jazyk, svoje výrazy. Nemo-
hou mnohé situace řešit samy.
Některé zásady telefonování s dětmi (Špatenková, 2004):

• Každý telefon, kdy dítě volá, bereme vážně.

• Zeptáme se hned na počátku hovoru, kolik je dítěti let,
případně do které třídy chodí.

• Někdy je třeba zjistit, zda mluvíme s chlapcem nebo
dívkou.

• Klademe otázky typu:
”
Co tě přivedlo k tomu, že vo-

láš ?“ spíše než
”
Jaký máš problém ?“

• Tempo řeči přizpůsobíme tempu dítěte.

• Užíváme jazyk dítěte.

• Oceníme chování dítěte a nápad, že telefonuje.

• Zeptáme se, co by dítě od nás potřebovalo.

• U dítěte, častěji než u dospělého, zjišťujeme kontext si-
tuace, ve které se dítě nachází, hledáme spojence, který
by mu mohl pomoci.

• Nejsme tetou ani strejdou – zůstáváme stále odbornou
autoritou, která se snaží dítěti pomoci.

KI u dospívajících

Dospíváním rozumíme přechodové období mezi dětstvím
a dospělostí. Zatímco puberta označuje spíše tělesné změny
sexuálního zrání, dospívání, adolescence je širší pojem, který
označuje psychologické a sociální změny v období přibližně
od 12 do 20 let (Langmeier et al., Špitz, 2000).
Dospívání je důležité vývojové období charakterizované

změnami tělesnosti, vytvoření vztahů mimo původní rodinu
a hledání profesní identity. Krize v dospívání mají své spe-
cifické projevy typické pro toto období.
Nejistota v sexuální oblasti může vést k těžkým krizím,

které mohou vyústit i v siucidální jednání. Pro dospívající je
obtížné se vyrovnat se svými prožitky. V dnešním mediálním
světě se stává normou otevřená sexualita bez studu, která
bývá pojednávána jako technika ovládání stroje – těla. Kon-
frontace s takovým obrazem se při probouzející intimitě mi-
lostných vztahů může stát příčinou emocionálního zmatku
a ohrožení sebeúcty dospívajícího (Train, 2001). V souvis-
losti s bouřlivě se odehrávajícími tělesnými změnami a vý-
vojem psychosexuální identity dochází poměrně často k pře-
ceňování tělesných změn, vývojových asymetrií a zvláštností
vlastního těla až po nerealistické představy o něm.

V rámci hledání a vytváření vlastní identity si dospíva-
jící klade otázku o tom, kdo vlastně je a kam vlastně pa-
tří. Toto hledání je provázeno mohutnými vnitřními otřesy.
O jistotě svých vlastních prožitků se pak přesvědčuje pozo-
rováním v zrcadle, dotyky vlastního těla, často si spontánně
píše deník, ve kterém formuluje své pocity, skládá básně, aby
vyjádřil intenzitu a výjimečnost svých prožitků (Roménová,
2000).
Dalším kritickým momentem se může stát konfrontace

s autoritami. Právě na nich si dospívající testuje svou iden-
titu – ať už se jedná o rodiče, učitele či o společnost jako
celek. Dospívající reaguje bouřlivě na kritiku své osoby. Jeho
prožívání se vyznačuje silným kolísáním mezi podceňováním
a přeceňováním. Při vyhrocení tohoto typu prožívání může
dojít k sebepoškozujícímu jednání (Bentovin, 1998).
Právě zmíněné sebepoškozující tendence a sklony k sebev-

ražednému chování jsou pro období dospívání charakteris-
tické. Dle statistických dat počet suicidálních pokusů prudce
stoupá kolem 15. roku, ve věkových kategoriích 15–19 let do-
sahuje vrcholu a pak postupně klesá v dalších věkových kate-
goriích. Nejenom způsob adolescenčního prožívání, ale i kon-
frontace s novým významem pojmu smrti, časté suicidální
myšlenky a tabuizace smrti v dospělém světě vede dospíva-
jící k sebevražednému chování (Vaníčková, 2004). Všechny
tyto problémy spojené s dospíváním by měl krizový pracov-
ník dobře znát a mít je na zřeteli při kontaktu s klienty.

Pracoviště KI

V dnešní době fungují následující podoby krizových praco-
višť:

• Krizové centrum s ambulantním a lůžkovým progra-
mem

• Krizové centrum ambulantního typu

• Pracoviště (jinak zaměřené)s krizovým programem

• Linka důvěry jako jeden z programů krizového centra

• Linka důvěry jako součást pracoviště s krizovým prog-
ramem

• Linka důvěry jako samostatné pracoviště v regionu.

Krizová centra

Instituce poskytující primárně KI běžně nazýváme krizová
centra ( a zpravidla se takto v praxi i oficiálně označují,
případně je název rozšířen o pojmenování – Krizové cen-
trum Sluníčko nebo o specifikaci daného zařízení – Krizové
centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji). První ambu-
lantní krizové centrum bylo založeno Erwinem Ringelem ve
Vídni v roce 1948 v rámci sociálních aktivit arcidiecéze.Toto
centrum je stále v provozu a v současné době nese název
Centrum krizové intervence – Kriseninterventionszentrum.
Z finančních důvodů má centrum status soukromé nemoc-
nice, ale funguje pro celou populaci bez rozdílu sociálního
statutu. Zpočátku byla hlavní náplní práce centra prevence
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sebevražd a terapie pacientů po pokusu o sebevraždu. Nyní
je nejčastější práce s psychosociální a ostatními krizemi.
Centrum se nachází v části Vídně, kde jsou i ostatní nemoc-
nice, blízko Univerzitní psychiatrické kliniky, je tak zajištěna
návaznost v případě potřeby zásahu specialisty – např. gy-
nekologa (Eliot a Place, 1998).
Krizová centra poskytují ambulantní služby, některá

z nich nabízejí také krizová lůžka. Tato centra mohou pří-
padně též provozovat linku důvěry. Krizová centra kromě
funkce diagnostické mohou plnit i funkci terapeutickou. Mi-
moto může krizové centrum představovat pro klienta v krizi
důležitý systém sociální opory, pokud přirozené zdroje so-
ciální opory nefungují nebo absentují.
Kromě výše uvedených základních úkolů může krizové

centrum:

• spolupracovat s jinými pomáhajícími institucemi,

• pomáhat při organizování podpůrných a svépomocných
skupin,

• rozšiřovat a popularizovat poznatky na téma krize a její
zvládání,

• iniciovat vznik specializovaných institucí zaměřených
na řešení problémů vyskytujících se v určitých sociál-
ních skupinách,

• informovat o své existenci a možnostech pomoci kli-
entům v krizi prostřednictvím masmédií (Gjuričová,
2003).

V krizovém centru působí multidisciplinární tým, jehož
členy jsou zpravidla psychologové, sociální pracovníci, lékaři.
Velmi úzce mohou s tímto týmem spolupracovat také další
odborníci (např. právník), ale také dobrovolníci a školení
laici, například studenti oborů zaměřených do oblasti pomá-
hajících profesí.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském
kraji

Krizové centrum pro děti a rodinu vzniklo v květnu 2003
jako projekt spolupráce Jihočeského kraje a Zdravotně so-
ciální fakulty Jihočeské univerzity. Ve své první fázi byl tento
projekt zaštítěn a realizován Zdravotně sociální fakultou JU.
Na podzim r. 2003 bylo na MV ČR zaregistrováno stejnoj-
menné občanské sdružení, které od 1.1.2004 zajišťuje provoz
Krizového centra. Od ledna 2004 je tedy Krizové centrum
nestátní, nezávislá organizace, občanské sdružení, nezisková
společnost. Již od svého založení se Krizové centrum pri-
márně orientuje na psychosociální péči zaměřenou na pomoc
dětem trpícím syndromem CAN (tedy dětem týraným, zne-
užívaným a zanedbávaným). Dále se Krizové centrum věnuje
komplexní péči o děti, které se ocitly v závažné, krizové si-
tuaci v rodině (jakou je např. ztráta či rozpad rodiny, vážné
onemocnění nebo úmrtí v rodině, sociálně patologické jevy
v rodině – alkoholismus, toxikománie, nezaměstnanost ro-
dičů apod.). Poskytuje také akutní intervenci po prožití jed-
norázového traumatu (přepadení, únos, znásilnění), či v pří-

padě, kdy je dítě nuceno delší dobu setrvávat v traumatizu-
jící situaci mimo domov (šikana ve škole i mimo školu).
Prioritním úkolem Krizového centra je tedy detekce, diag-

nostika, následná péče a samozřejmě také prevence syn-
dromu CAN a dalších psychických, behaviorálních poruch
i sociálně patologických jevů vyskytujících se zejména u dětí
a dospívajících. Velmi významným mezníkem bylo v tomto
směru udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dětí Krajským úřadem Jč. kraje podle zákona č. 359/99
Sb. O sociálně právní ochraně dětí (dne 7.12.2004 byla ná-
sledně provedena kontrola výkonu sociálně-právní ochrany
dětí pracovnicí Krajského úřadu – neshledány žádné nedos-
tatky). Splnění tohoto úkolu si žádá komplexní, interdiscipli-
nární přístup, těsnou spolupráci odborníků – sociálních pra-
covníků, psychologů, terapeutů, lékařů (zejména pediatrů,
psychiatrů, sexuologů). Tito odborníci se dle svých profe-
sionálních kompetencí podílí na poskytování komplexní od-
borné péče nejen o dítě, ale i o celou rodinu jako systém,
celek. Aby poskytovaná péče bylo co možná nejvíce kom-
plexní, a abychom mohli jako subjekt naplnit sociálně právní
ochranu dětí, úzce spolupracujeme s dalšími institucemi (or-
gány SPOD – městské, obecní úřady, policie, soudy apod.).
V současné době je Krizové centrum ambulantní praco-

viště. Své služby poskytuje klientům v pracovních dnech dle
určené pracovní doby od 8.00 do18.00 hod. V nepřetržitém
provozu je krizová telefonní linka (387 410 864). Na odborné
zaměstnance Krizového centra se mohou klienti obrátit také
pomocí e-mailu (pomoc@ditevkrizi.cz). Aktuální informace
o činnosti krizového centra jsou k dispozici webových strán-
kách (www.ditevkrizi.cz).
Služby poskytované klientům Krizového centra:

• krizová intervence (tváří v tvář, e-mailem, telefonicky,
non-stop),

• diagnostika,

• terapie,

• poradenství,

• preventivní aktivity,

• zprostředkování soudně nařízeného styku rodiče s dí-
tětem,

• školící pracoviště (odborné stáže, přednášková činnost),

• osvěta, medializace,

• vědecká výzkumná činnost.

Pracovní tým tvoří:

• Sociální pracovník – absolvovaný výcvik Krizové inter-
vence, vědecký pracovník ZSFJCU (v současné době
zařazen v programu Phd. studia, odborné zaměření na
problematiku sy. CAN), zařazen do výcviku v oblasti
systemické, rodinné psychoterapie.

• Psycholog – absolvovaný výcvik Krizové intervence, za-
městnanec ZSFJCU (odborná specializace na komu-
nikaci, psychodiagnostiku, psychoterapii), zařazen do
specializační přípravy ve zdravotnictví obor Klinická
psychologie, zařazen do výcviku v KBT psychoterapii.
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Obrázek 1. Typologie řešených problémů

• Klinický psycholog.

• Psychiatr, terapeut – absolvovaný výcvik Krizové inter-
vence, v současné době zařazen do atestační přípravy
v oboru Pedopsychiatrie, zařazen do psychoterapeutic-
kého výcviku v integrované psychoterapii.

• Externí supervizoři – odborníci v oblasti psychologické,
sociální, právní a zdravotnické.

• Dobrovolníci – pracovníci pro komunikaci, sponzoring.

Statistika klientů KC za rok 2005

V roce 2005 služby centra vyhledalo celkem 270 klientů,
z toho 238 žen a 132 mužů. Prvokontaktů bylo 311,
ostaní část tvořili kůlienti, kteří služby vyhledali opakovaně
i v předchozích letech (obr. 1).
Nejčastěji klienti řešili problémy spojené se stykem dětí

s rodičem po rozvodu a v souvislosti s probýhajícím jedná-
ním o úpravě styku na návrh rodiče. Další velkou skupinu
tvořila problematika poruch chování.
Jak ukazuje grafické zpracování (obr. 2) pomoc potřebují

zejména děti ve věku 11–5 let, dále pak rodiče ve věkové
kategorii 31–35 let. Tento údaj stejně tak vypovídá o tom,
že právě tyto skupiny lidí najdou odvahu řešit své problémy
prostřednictvím odborníků.

Možnosti intervence Krizového centra v případech poro-
zvodových sporů rodičů o děti Jak ukazuje výše uvedená
statistika jsou nejčastěji řešenou problematikou u klientů
KC problémy spojené s porozvodouvou situací. V Krizo-
vém centru se již téměř tři roky zaměřujeme diagnosticky
i terapeuticky na pomoc rodičům je zvládnout. Spolupracu-
jeme s příslušným oddělením sociálně-právní ochrany dětí
a soudy v regionu jižních Čech. V této kapitole se poku-
síme zevrubně nastínit možnosti Krizového centra v řešení
rozvodových sporů rodičů, týkajících se formy péče o děti.

a) Řízený styk rodiče s dítětem v KC – z rozhodnutí soudu
Jde o krajní variantu styku rodiče s dítětem v KC, která
je využívána pouze v případech zjevných manipulací,
popouzení, syndromu zavrženého rodiče, kdy eviden-
tně došlo k vážnému narušení vztahů dítěte k jednomu
z rodičů. Často dítě rodiče nevidělo i několik let, vztah
k němu bývá negativní, nepřátelský. Osvědčilo se uplat-
nění tohoto soudního nařízení u mladších dětí (cca do
osmi let), jako důležité se jeví paralelní terapeutická
práce s dítětem i oběma rodiči.

b) Řízený styk rodiče s dítětem v KC – na základě mimo-
soudní dohody rodičů
Je nejčastěji využívanou možností. Rodiče přicházejí
do KC zejména na základě doporučení OSPOD, nebo
soudu. Jejich vzájemné vztahy bývají negativní, ale
mají ochotu a vůli se dohodnout na setkávání dítěte
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Obrázek 2. Věkové složení klientů

s rodičem. Děti bývají různého věku a jejich vztah
k oběma rodičům je v zásadě kladný. S rodiči je sep-
sána mimosoudní dohoda, která stanoví přesná pravidla
styku a mimo jiné i časový plán setkávání v KC. Úče-
lem těchto styků je postupně uvolňovat setkávání dítěte
s rodičem z prostředí KC. Nejdřív řídí styk terapeut,
poté je rodič ponecháván s dítětem sám, následuje po-
uze předávání dítěte v KC, konečným cílem je usku-
tečnění setkávání dítěte s rodičem v běžném prostředí.
Vzhledem k dobrovolnosti této služby bývá poměrně
úspěšná, nejčastějším ziskem je zlepšení vztahu dítěte
k rodiči a zlepšení komunikace mezi rodiči.

c) Styk rodiče s dítětem v KC – jako diagnostický nástroj
a možnost prevence

Poměrně často je KC požádáno spolupracujícími ins-
titucemi – OSPOD, příslušným soudem – o odborné
posouzení rodinné situace. V těchto případech užíváme
standardní psychologické vyšetření, doplněné o sys-
tematické pozorování vzájemných rodinných vztahů.
Součástí je také realizace několika setkání rodiče s dí-
tětem v KC.

Diagnostická rozvaha je zakončena sdělením závěrů a do-
poručení rodičům. Následuje společná dohoda o možnostech
setkávání rodiče s dítětem. Na základě této intervence bývá
často výsledkem mimosoudní dohoda o styku rodičů s dí-
tětem, která je potom prezentována soudu i OSPOD. Za-
brání se tak mnoha zbytečným rozporům a tahanicím. Často
je takto KC určeno jako první prostředník kontaktu mezi ro-
diči a styku rodiče s dítětem.
Tuto alternativu z výše uvedených považujeme za nejv-

hodnější pro všechny zúčastněné. K dohodě dochází větši-
nou ještě před rozvodem, eventuelně před zahájením soudu
o změně péče. Efekt bývá prokazatelný, téměř okamžitý. Dítě
je vyšetřováno psychologem, který s ním dále terapeuticky
pracuje (pokud je to nutné) a který je mu k dispozici při

setkáních s rodičem v KC. Již od začátku jsou rodiče pod-
porováni k zkvalitnění komunikace ohledně výchovy a potřeb
dítěte, a k jistým zlepšením také většinou dochází. Účelem je
postupné vyvázání styku z KC, kterého bývá během jednoho
roku dosaženo.
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