Výroční zpráva 2021

Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Spolu pomůžeme víc

Jsme zaštiťující asociace poskytovatelů krizové pomoci v ČR. Našimi členy jsou organizace
nebo fyzické osoby, které se zabývají poskytováním krizové pomoci, a to v sociálních,
zdravotnických, školských či meziresortních oblastech.
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Vážené členky a členové APKP, kolegyně a kolegové, spolupracující a
příznivci Asociace,
třetí rok existence Asociace byl opět velmi hektický. Proběhly změny ve
složení členů APKP, ve výboru a v revizní komisi. V plném proudu bylo
řešení pandemie covidu 19. Naučili jsme se pracovat v ONLINE prostředí,
služby poskytovat s různými variacemi tak, abychom mohli akceptovat
vládní omezení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a zároveň zůstali přístupní lidem,
kteří se ocitli v životních krizích.
Zažili jsme několik přírodních mimořádných událostí: tornádo na Moravě, downburst na
Lounsku, bleskové povodně ve Šluknovkém výběžku, které si vyžádaly poskytování krizové
pomoci přímo v terénu.
Zase jsme se něco naučili, poznali, pochopili a toto získané jsme aktivně předávali těm, kteří
naši pomoc vyhledali. Ve společném sdílení životních příběhů, osudů a podpory bychom chtěli
pokračovat i v dalších letech.
Všem členům, příznivcům a podporovatelům děkujeme a věříme v další spolupráci i v příštích
letech.
Bc. Zuzana Lešková
Předsedkyně výboru APKP
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Poslání APKP
Podporovat spolupráci a rozvoj v oblasti krizové pomoci v ČR.

Cíle APKP
1. Být respektovanou a odbornou organizací.
2. Kultivovat a ovlivňovat dění v oblasti krizové pomoci jak směrem ke svým členům, tak
i směrem ke státním orgánům a institucím a odborné i laické veřejnosti.
3. Reprezentovat krizovou pomoc v České republice i na mezinárodní úrovni.
4. Podporovat meziresortní spolupráci v oblasti krizové pomoci.
K naplnění svého účelu, poslání a cílů stanovených výše, provozuje APKP zejména tyto
činnosti:
1. APKP sleduje úroveň krizové pomoci v ČR a podporuje zvyšování její kvality.
2. APKP podává koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní
správě, samosprávě a dalším subjektům.
3. APKP rozšiřuje povědomí o krizové pomoci v ČR.
4. APKP podporuje sdílení dobré praxe v oblasti krizové pomoci v ČR i v zahraničí.
Stálí zaměstnanci
Bc. Dana Kadeřábková – manažerka
Mgr. Mariana Zbořilová – správkyně webových stránek a facebooku
Ing. Jaroslava Zajícová – účetní
Personální změny
Duben 2021 – zvolena místopředsedkyně výboru – Bc. Jiřina Venclíčková /odchozí Mgr. Lukáš
Eisenvort/
Listopad 2021 – nový člen výboru – Mgr. Jaroslava Chaloupková
Listopad 2021 – nový člen kontrolní komise – předsedkyně – Mgr. Taťána Plecháčková
/odchozí Mgr. Hana Šilhánová/

Počet členů k 31.12.2021 – 22 členů.
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Aktivity v roce 2021
1/ Zasedání výboru a kontrolní komise APKP
21. 9. 2021 online
6 účastníků (PhDr. Zora Dušková, Bc. Zuzana Lešková, Mgr. Jana Levová, Mgr. Taťána
Plecháčková, Bc. Jiřina Venclíčková, Mgr. Lucie Zelenková);
hosté – Bc. Dana Kadeřábková, Mgr. Mariana Zbořilová;
Program:
1. Webové stránky, aktualizace, mapa krizové pomoci
2. Projekt NROS
3. Metodika
4. Nové projekty
5. Plán činnosti na rok 2022
6. Jednání výboru a revizní komise
7. Další zdroje financování APKP
8. Členské příspěvky
9. Finance APKP
10. Další činnost APKP
11. Různé
7. 12. 2021 online
6 účastníků (PhDr. Zora Dušková, Bc. Zuzana Lešková, Mgr. Jana Levová, Bc. Jiřina Venclíčková,
Mgr. Iva Volfová);
hosté – Bc. Dana Kadeřábková, Bc. Petra Dolečková, DiS.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Zhodnocení současného stavu – potvrzené členství, výbor a revizní komise
Stav účtu – hospodaření
Ukončení projektu
Výše členských příspěvků na rok 2022
Zaměstnanci na DPP
Projekty, činnost APKP, plán na příští rok, setkání členů
Metodika krizové pomoci
Vzdělávání – realizace kurzu, termín a způsob realizace
Diskuse

2/ Zpracovaná metodika krizové pomoci – pracovní skupina ve složení: Mgr. Jana Levová, Bc.
Zuzana Lešková, Bc. Jiřina Venclíčková, PhDr. Zora Dušková, Mgr. Lucie Zelenková, Mgr. Lenka
Svobodová, MgA. Hana Regnerková, Dominika Kemrová, DiS. vypracovala dokument Metodika
krizové pomoci, který byl rozeslán všem členům APKP k připomínkování, připomínky byly
zapracovány, metodika byla odeslána na MPSV oddělení Mgr. Vrbického, proběhla konzultace
s pracovníkem MPSV (Mgr. Himlová) a byly zapracovány připomínky z MPSV.
Setkání pracovní skupiny – 4. 2.; 9. 3.; 7. 4. 2021 (ostatní schůzky realizovány v r. 2020).
V rámci vytvořeného dokumentu byla navázána spolupráce s rezortem zdravotnictví, která
bude pokračovat i v roce 2022.

3 / Konference Rodina a krize ve 21. století (v rámci projektu NROS ) - online
Květen – zasedání APKP, APIC, ČAPLD – příprava konference, podepsaná dohoda o
spolupráci mezi Asociacemi.
Červen 24. 06. 2021 – konání konference – 94 účastníků včetně lektorů a technické
podpory, všichni účastníci obdrželi potvrzení o účasti.

Program konference
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Představení Asociací – Bc. Zuzana Lešková, Těžký život Asociací, předsedkyně APKP
• Mgr. Martina Vojtíšková, Jak vést asociaci? Příběh APIC
• Mgr. Bc. František Horák, ČAPLD
Řeč čísel aneb otazníky nad dotazníky (Průzkum intervenčních center: Covid 19 život v
rodinách očima klientů), Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně APIC
Covid a linky důvěry v první linii, Mgr. Pavla Pejšová, předsedkyně ČAPLD (výzkum)
Vliv covidové krize na skupinovou práci s rodinným systémem, Mgr. Petr Válek, psycholog,
Krizové centrum Spondea, Brno, APKP
Diskuse k předchozím tématům
Když někdo z rodiny volá/píše na linku... MgA. Hana Regnerová, ředitelka Modré linky
Brno, ČAPLD
Diskuse k tématu
Dopady rozvodové či rozchodové situace na dítě a možnosti práce s celou rodinou, Mgr.
Petr Válek, psycholog, Krizové centrum Spondea, APKP
Diskuse

•
•
•
•

Intervenční centra pod lupou. Vítejte v našem světě, Mgr. Lucie Paprsteinová, vedoucí
intervenčního centra BKB, z. s., Ostrava, APIC
Pohled do zákulisí jedné rodiny…, Mgr. Michaela Kršíková, vedoucí intervenčního centra,
Spondea, o.p.s., Brno, APIC
Diskuse
Zhodnocení konference, závěr

4/ Webinář – Rizika kyberprostoru 10. 6. 2021 – 17 frekventantů
Lektor: Mgr. Helena Juklová
Odborný garant: PhDr. Zora Dušková
Technické zázemí: Ing. Galina Kolářová
Odborný seminář na téma Kyberprostor byl připraven
Dětským krizovým centrem pro pracovníky členských
organizací APKP, pro pracovníky distančních forem krizové
intervence, pro pracovníky v sociálním poradenství;
Seminář byl zaměřen na témata:
•
•
•
•

co je kyberprostor a specifika komunikace
v kyberprostoru, sociální sítě
kyberšikana, sexting, porn revenge, kybergrooming, kyberstalking, online hry –
mikrotransakce
emoce a chování oběti
možnosti TKI x doporučení rodičům (dětem) x kam se obrátit

Cílem semináře bylo informovat o známých i méně známých rizikách kyberprostoru a zvýšit
tak své kompetence, jak se těmto hrozbám efektivně bránit.

5/ Aktualizace interaktivní mapy – technická realizace p. Hořejší IT. Členové APKP měli
možnost vložení informací o svých organizacích do mapy – doplnění probíhalo formou
dotazníků. Aktualizace bude možné realizovat i v roce 2022 prostřednictvím správkyně
webových stránek.
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6/ V prosinci 2021 proběhlo první jednání s MZ ČR – projekt Deinstitucionalizace služeb pro
duševně nemocné, oddělení pro reformu péče o duševní zdraví – komunikace s Mgr. Radmilou
Jiříčkovou.

7/ V prosinci byl APKP zaslán k připomínkování koncept krizové péče vytvořený na pokyn MZ
Asociací denních stacionářů a krizových center pod vedením MUDr. Pěče. APKP zpracovalo
připomínky, jednalo se o doplnění chybějících informací o krizové pomoci v resortu sociálních
služeb.

8/ Podané projekty
V roce 2021 podala organizace APKP celkem 3 projekty:
první projekt ČEZ (Krizová pomoc bezpečně, kvalitně a efektivně) nespadal do
předložené výzvy
druhý projekt – srpen 2021 - nadace ČEZ (Krizová pomoc všem, všude a včas)
nebyl přijat
3 projekt se umístil na 14. místě v dotačním titulu OSF transverzální spolupráce
z 28 podaných projektů, ale nebyl finančně podpořen

9/ Ukončené projekty
V srpnu 2021 byl řádně ukončen projekt z programu Nadace rozvoje občanské společnosti,
financovaný z prostředků The VELUX Foundations, byla odeslána závěrečná zpráva včetně
vyúčtování.

10/ Vzdělávání
Prostřednictvím webových a facebookových stránek APKP byla realizována a průběžně po celý
rok prezentována nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů našich členských organizací.
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Hospodaření organizace:
Náklady a výnosy za zvolené období od: 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní sociální pojištění
Nákladové úroky
CELKEM NÁKLADY
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
CELKEM VÝNOSY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Plán činnosti na rok 2022/2023
-
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Zpracování výroční zprávy za rok 2022
Změna stanov – úprava složení kontrolní komise
Změna sídla organizace
Setkání všech členů APKP podzim 2022
Předkládání projektů dle aktuálních výzev
Vzdělávací webinář podzim 2022
Aktualizace, propagace

1 478 Kč
1 875 Kč
85 977 Kč
231 550 Kč
400 Kč
2 Kč
321 282 Kč
3 400 Kč
11 Kč
282 771 Kč
37 800 Kč
323 982 Kč
2 700 Kč

Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s.
Statutární orgán:
Bc. Lešková Zuzana – předsedkyně výboru
Bc. Jiřina Venclíčková – místopředsedkyně výboru
Další členky výboru:
PhDr. Zora Dušková
Mgr. Iva Volfová
Mgr. Jana Levová
Dominika Kemrová, DiS.
Mgr. Jaroslava Chaloupková
Kontrolní komise:
Mgr. Miroslav Bubeník
Mgr. Lucie Zelenková
Manažerka APKP:
Bc. Dana Kadeřábková
IČ: 07817631
Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
Tel: +420 606 885 821
Email: asociacepkp@gmail.com
Web: www.asociacepkp.cz
Číslo účtu: 1028360651/6100
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Výroční zprávu zpracovaly: Bc. Zuzana Lešková, Bc. Dana Kadeřábková.
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