Aktivity – hry – pomůcky

Bezplatná krizová linka
PhDr. Lenka Trubačová

První celorepubliková bezplatná krizová linka a chat pro rodiny dětí s postižením či ohrožením vývoje ´
krizová Linka EDA ´ byla spuštěna ve středu 4. března 2015 a dovolat se na ni je možné již každodenně.
Součástí představení linky je rozhovor s Andreou Nondkovou, vedoucí Linky EDA a krizovou interventkou.

O Lince EDA
Linka slouží především jako psychologická podpora
rodinám ve chvílích krize. Mohou se na ni obrátit členové
rodiny, která se dozví například závažnou diagnózu či se
musí vypořádat s následky těžkého úrazu dítěte. Zdravotní postižení zasáhne nejen samotné dítě, ale také ty
nejbližší, a to jak psychicky a fyzicky, tak i ekonomicky
a sociálně. Shánění speciálních pomůcek, speciální péče
či úpravy bytu změní navždy život celé rodině. Především je však rodina konfrontována s obavami, strachem
a úzkostí o budoucnost dítěte, s nároky na péči o něj
a s extrémně nejistou budoucností, která může ohrozit či
zatížit celou rodinu.

Krizovou intervenci po telefonu pociťuje řada lidí jako
bezpečnou, protože je anonymní.

Můžete volat ve chvíli, kterou si sami zvolíte, můžete hovor kdykoli ukončit nebo přerušit. Kromě telefonické linky
je na webových stránkách www.eda.cz v provozu také
chat, který je určen lidem, již se raději vyjadřují písemně,
či těm, kdo z nějakého důvodu nemohou využít hlasový
projev.
Nadstandardní službou, kterou linka nabízí v indikovaných případech, je možnost telefonické konzultace přímo
s některými odborníky (pediatr, dětský neurolog, oftalmolog, fyzioterapeut). Pokud bude rodičům například
řečeno, že dítě potřebuje operaci, nicméně konečné
rozhodnutí je na nich, budou se moct obrátit na Linku
EDA s žádostí o zprostředkování konzultace s příslušnými
odborníky.
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Jak jste se k práci v neziskové organizaci EDA
dostala?
Náhodou. Před koncem rodičovské dovolené jsem začala
hledat práci, protože v dětském krizovém centru, kde
jsem předtím pracovala, jsem měla smlouvu na dobu
určitou (zástup za rodičovskou dovolenou). Po pěti letech
s dětmi doma jsem chtěla pracovat v týmu lidí a najít si
práci, při které bych měla příležitost se učit něco nového.
Nezisková organizace EDA mi v podstatě sama spadla
do cesty. Přišla jsem, viděla jsem a už jsem zůstala, protože s bezvadně fungujícím týmem je radost pracovat.
Náhodná byla i cesta k oboru jako takovému. Při studiích
na VOŠ sociálně právní jsem pracovala s rizikovou mládeží, pak jsem v rámci studentské praxe na VŠ nastoupila
do Bílého kruhu bezpečí a další rok na Linku bezpečí.
Na obou místech jsem zůstala dlouhou dobu i po skončení stáže, měla jsem příležitost se učit a profesně růst.
Krizová intervence mě bavila v jakékoli podobě, na telefonu i tváří v tvář. Dalším logickým a hodně užitečným
krokem bylo absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii.

V čem spočívá vaše práce?
Věnuji se metodickému vedení konzultantů linky a také
přímé práci na telefonu i chatu, což mě velmi naplňuje.
Je to také poskytování krizové intervence tváří v tvář rodičům, na které dolehla náročná situace, ve které žijí.

Jak pozná klient, že se dostal do krizového
stavu?
Projevy krize mohou být velmi různé. Od biologických
(klienti např. nemohou spát, špatně se soustředí…)
k emočním (prožívají např. obrovskou bezmoc, úzkost či
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je trápí pocit selhání a výčitky svědomí). Dále je důležité,
že v krizi mohou mít klienti pocit, že situace je nad jejich
síly a nejsou schopni sami nalézt řešení. U klientů v krizi se
často objevuje zúžené vnímání, které se často přirovnává
k dívání se do trychtýře – tzn. vidí jen velmi malý okruh
možností, jak svou situaci zvládnout.

Cílem krizové intervence je pomoct hledat, a hlavně najít
všechny možnosti řešení.

Začátkem března 2017 oslavila druhé narozeniny. Během
roku 2016 se na lince stalo několik podstatných událostí.
Koncem roku 2016 skončil projekt Odborné zdravotnické
poradenství, který podporovala Nadace Sirius a v jehož
rámci mohli klienti po předchozím dojednání termínu
po telefonu hovořit s lékaři. Od června 2016 jsme díky
finanční podpoře z MPSV rozšířili provozní dobu z dvou
pracovních dnů na každý pracovní den, proto se nám
rozrostl i pracovní tým.

Z jakých důvodů obvykle klienti volají na krizovou
linku?
Existuje rada, co může klient rané péče EDA nebo
kdokoli v krizi udělat?

Témata hovoru se dají shrnout do čtyř oblastí.

Z naší strany může využít služeb linky či chatu nebo má
možnost ozvat se přímo mně a domluvit si osobní setkání.
Obecně pomáhá mluvit o tom, co nás tíží. Už tím, že si
s někým mohou klienti promluvit, dostává jejich situace
strukturu, uspořádává se, čímž je přestává zavalovat.
Paradoxně bývá často výhodou, když posluchač není příliš
vtažen do problému.

 Jedná se často o nepříznivou finanční situaci (potřeba

Klienti se mohou také sami zkusit zastavit a popřemýšlet, co jim fungovalo v náročných situacích v minulosti či
zda jsou nějaké dobré zdroje pomoci v jejich okolí. Často
stačí relativně málo k alespoň drobné úlevě – hlídání dětí
prarodiči, popovídání s kamarádkou, víkend s rodinou
v přírodě…

příspěvků na péči, na bydlení, na zvláštní pomůcky
apod.).
 Klientům také radíme, jaké speciální pomůcky by mohli

využít pro děti s kombinovaným a zrakovým postižením
(např. EDA PLAY pomáhá dětem trénovat zrak a jemnou motoriku).
 Další probíranou tematikou je únava a vyčerpání z péče

o osobu se zdravotním postižením (chybějící podpora
příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem).
 Volající se nás často ptají také na kontakty na profesi-

onály, kteří se zabývají výživou dětí, nemluvností dítěte
atd.
Zejména v případě rodičů pečujících o dítě s postižením
bývá spouštěčem i poslední kapkou blížící se katastrofy
fyzické vyčerpání.

Jakým způsobem může klient kontaktovat
odborníka – kde má hledat odbornou pomoc?
Na stránkách neziskové organizace EDA jsou přehledně
uvedeny kontakty telefonní, e-mailové či odkaz na chat
(http://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/). Případně se může
zájemce domluvit či zeptat poradkyň rané péče při osobní
návštěvě. Připravovat si nemusí nic, nemáme na klienty
žádné speciální nároky. Od nás mohou čekat především
zájem, pochopení a podporu. Zdá se to málo, ale často
jsou tyto faktory klíčové pro stabilizaci situace. Dále může
klient dostat kvalifikovanou informaci o službách, možnostech systémové podpory státu či odkazy na další služby.

Linka funguje přes dva roky, jak byste její
fungován zhodnotila?

32

Jaké kontakty linka v tomto případě poskytuje?
Kontakty na profesionály v oboru (Centrum zrakových
vad, odborníci z oblasti rané péče, odlehčovací služba aj.),
kontakty na úřady (dopravní odbor Magistrátu města Brna,
MPSV, VZP), kontakty na podpůrné instituce (psychoterapeutická podpora aj.).

Můžete uvést konkrétní případy na krizové lince?
Z důvodu anonymity našich klientů představím několik
modelových příběhů, podobné se na Lince Eda vyskytují.
Například nám volají ženy, které mají více dětí, z nichž
jedno z nich trpí autismem či Downovým syndromem.
Maminky volaly na linku z důvodu vyčerpání, kdy hrozilo fyzické i psychické zhroucení. Měly možnost hovořit
o náročnosti péče, únavě, strachu z budoucnosti. Dostaly
od nás konkrétní telefonní čísla na respitní centra, kam
mohou postižené dítě na potřebnou dobu dát.
Volaly také osoby pečující, které mají problémy s finan-
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cemi. Ptaly se nás, jestli mají nárok na finanční pomoc
od státu, a pokud ano, na jakou. Všechny informace
jsme jim poskytli. Maminky se dozvěděly, že mohou
podat žádost o příspěvek na péči, a dostaly telefonní
číslo informační linky MPSV, kde jim poradí s dávkami
v hmotné nouzi.
Výjimkou nebyl ani telefonát babičky, která se ptala
na svou malou vnučku, protože měla obavy, že je opožděná ve vývoji. Na Lince EDA dostala kontakt na dětskou
klinickou psycholožku v jejich městě, kam se může obrátit její syn nebo snacha.

Představila byste také nějakou situaci, kdy píše
klient na chat?
Například se jednalo o nastávající maminku, která měla
rizikové těhotenství a na základě vyšetření se dozvěděla,
že její miminko, které se má za tři měsíce narodit, má
těžkou genetickou vadu. Tato žena postrádala dostatečné
informace a vysvětlení, což ještě přispívalo k jejímu špatnému psychickému stavu. Cítila se v nemocnici osamělá
a zoufalá, ale našla tam letáček na krizový chat Linky
EDA. Klientka se se vším svěřila konzultantce na lince
a poradkyně na krizovém chatu jí poskytly další kontakty,
například na psychologa v nemocnici. Zprostředkovaly
také konzultaci s neonatologem, který jí vysvětlil, co
všechno ji čeká a co přesně znamená diagnóza jejího

syna.
Autorka pracuje v neziskové organizaci EDA
jako PR asistentka
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