
9:00 – 09:30 Registrace účastníků

I.   Velká zasedací místnost

9:30 - 10:10 Slavnostní zahájení

Uvítání, proslovy pořadatelů, představení projektu, seznámení 
s činností Pražské linky důvěry, s programem workshopu apod.

5 minut pauza

10:15 - 11:30 První příspěvek

Jak se podává ruka ve Švýcarsku a jak v Čechách
Bc. Lucie Hermánková, supervizorka, bývalá vedoucí Pražské linky důvěry, 
Bc. Silvie Novotná, koordinátorka projektů,  bezplatná webová po-
radna Aperio, Pražská linka důvěry

Jak se dělá telefonická krizová intervence: srovnání systémů a 
způsobů práce linek důvěry pro dospělé ve Švýcarsku (Die Darge-
botene Hand) a v ČR (Pražská linka důvěry, zkušenosti účastníků 
workshopu). Zaměření na systém práce s dobrovolníky a jejich 
vzdělávání. Jsou švýcarské zkušenosti přenositelné do ČR a jak? 
Prezentace, interaktivní seminář, diskuze.

10 minut pauza

11:40 - 12:50 Druhý příspěvek

Sebevraždy trochu jinak
Mgr. Jitka Medřická, DiS., psycholožka a sociální pracovnice, vedoucí 
Pražské linky důvěry

Je práce s klienty se sebevražednými tendencemi opravdu smys-
luplná? Lze snížit riziko sebevražedného jednání úpravou vnějších 
podmínek či ztížením přístupu ke zbraním? Co by mohlo platit 
na sebepoškozující se klienty? Zajímavé podněty ze švýcarských 
zkušeností a výzkumů psychiatra a suicidologa Thomase Reische  
z Univerzitní psychiatrické kliniky v Bernu. Uvažujeme u nás 
podobně? Interaktivní seminář, diskuse

40 minut oběd

13:30 - 14:30 Třetí příspěvek

Komplexní specializovaný servis pro osoby s psy-
chiatrickým onemocněním 
Bc. Silvie Novotná, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry;
Mgr.  Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors

Výhody jednotného systému pomoci pro osoby s psychiatrickým 
onemocněním. Prezentace švýcarské organizace Pro Mente Sana a 
srovnání se situací v sociálních službách pro tuto skupinu v ČR. 

5 minut pauza

14:35 - 15:50 Čtvrtý příspěvek

Duchovní jako pracovník na lince důvěry
Mgr. Eva Cudlínová, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry, duchovní, 
Církev Československá husitská;
Mgr. Martina Kopecká, doktorandka Husovy teologické fakulty

Práce na lince důvěry pod úhlem teologického pohledu aneb propo-
jení zkušeností krizového pracovníka a duchovního. V čem může být 
teologická zkušenost přínosná a v čem naopak brzdí?  Interaktivní 
seminář, diskuse

10 minut pauza

16:00 – 16:30 Pátý příspěvek

Resuscitace po telefonu
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař zdravotnického operačního 
střediska Zdravotnické  záchranné služby Hlavního města Praha

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) patří v České 
republice (ČR) mezi standardní metodiky práce zdravotnického 
střediska. Cílem dispečera je rozpoznat náhlou zástavu oběhu (NZO) 
a následně poskytnout odpovídající instrukce k provádění resus-
citace svědky události. Součástí prezentace jsou i ukázky reálných 
hovorů z tísňové linky 155.

5 minut pauza

16.35 - 17:15 Šestý příspěvek

Metodika práce s volajícími na lince Die Darge-
botene Hand, Curych
Mgr. Klára Gramppová Janečková, psycholožka, zástupkyně vedoucí 
Linky Seniorů Elpida o. p. s.

Prezentace a následná diskuse nad metodikou práce s volajícími na 
lince Die Dargebotene Hand, Curych na základě příručky pro práci 
s volajícími pro dobrovolné pracovníky linky. Zaměření na opak-
ované volající, sebevražedné hovory a volající s hraniční poruchou 
osobnosti. 

5 minut pauza

17:20 – 17:30 Zakončení prvního dne workshopu
Uzavření, reflexe

II.   Malý salonek  – doprovodný program

14.35 -16.30 ČAPLD

Sněm České asociace pracovníků linek důvěry 
1.       ČAPLD a linky důvěry v ČR
2.       Volby nového výboru ČAPLD
3.       Diskuse
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