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Krizové centrum Schlupfhuus

Instituce s vlastní 

budovou v městě Zurich

Schlupfhuus

~ ulita

~ domeček



Prohlídka budovy:

• Suterén: výtvarné a 

keramické činnosti

• Přízemí: kuchyně a 
společné prostory, 
kulečník, fotbálek



• 1.patro: společenské 
místnosti, skupinová 
místnost (TV)  

• 2.  patro: dívčí 
pokoje

Prohlídka budovy:



Prohlídka budovy : „Obýváček“



Prohlídka budovy:

• 3. patro: management, 
– Krizový telefon

• 4. patro: chlapecké 
pokoje, noční služba  

• 5. patro: podkroví, 
velká skupinová 
místnost, 
technické zázemí



Konec prohlídky !



Představení organizace:

• Založeno 1980

• jedná se o spolek

• představenstvo: 6 osob

• dozorčí rada: 4 osoby

• 300 členů

• vedení organizace



Financování KC:

• poradna: město Zurich; úřad pro mládež, dary

• lůžková část: fakturují služby Úřadu pro 
mládež, 

• rodiče (350 franků denně pro mladistvé 
z kantonu Zurich, 620 z jiných kantonů, 

• 712 denně pro dospělé mladé lidi mimo 
kanton Zurich);

• pokud nezaplatí úřady, fakturují rodičům.



Poskytované služby:

• stacionární část

• poradenská část

• telefonická intervence



Stacionární část:

• kapacita: 8 plus 4 místa jako krizová

• cílová skupina: od 13 do 18 let, 

• výjimečně nad 18 let,

• podmínka přijetí: subjektivní krize , 

děti mohou přijít samy z ulice a jsou přijaty -
jedinečné ve Švýcarsku !



Délka pobytu:

• pobyt 1 noc až 3 měsíce 

(určeno ke zvládnutí krize) 

• potom sociálně pedagogická centra, kde je 
možný pobýt až 2 roky; chráněné bydlení 
polovina jde zpět domů za pokračování 
ambulantní péče.



Indikace:

• sexuální napadení, sexuální zneužití, 

problémy ve škole, 

• násilí v rodině, latentní suicidální tendence 

• 4 krizová lůžka: akutní krize, nechtějí být 
doma..., jen na krátkou dobu.



Profil klienta:

• klient na krátký pobyt- k překonání akutní 
krize, hledají se jiné možnosti řešení než 
dlouhodobý pobyt (4 místa)

• klient na dlouhodobém pobytu (8 míst)

• princip: na prvním místě dítě a jeho potřeby a 
práva, rodiče až v druhé linii 

• princip dobrovolnosti přijetí dítěte



Kontraindikace:

• akutní intoxikace,

• závislosti, 

• psychiatrická krize, 

• tělesné postižení 

(není bezbariérové).



Přijetí klienta:

• Přijímací pohovor, zkoumá se krize a optimální 
způsoby řešení a pak také možnosti finanční 
úhrady. 

• Rodičům se do 24 hod sdělí, že je dítě na 
bezpečném místě, naváže se kontakt, 

• s rodiči se pracuje. 

• Rodiče tomu po telefonu někdy nevěří. Proto 
potom volají na policii, ta to rodině sdělí.



Principy práce:

• systemacký přístup: orientováno na hledání 
řešení a zdrojů, například v původní rodině 
klienta spolupráce s rodiči

• nízkoprahovost

• důvěrnost

• anonymita



Profese pracovníků:

• sociální pedagog
• sociální pracovník
• psycholog

Péče o pracovníky: další vzdělávání, intervizní a 
supervizní systém.



Poradenská část: 

• 3 plné úvazky- zaměřeno na „oběti“,

• zákon definuje, kdo je oběť, 

• oběť čerpá prstředky na ochranu apod., 

• z kantonálních peněz, tedy potom úhrada 
pobytu,

• sídlí nedaleko, v jiné budově, krásné prostorné 
přízemní prostory.



Linka důvěry pro děti a mládež 
(Telefonseersorge):

• pro děti a mladistvé v krizi

• pro bývalé klienty

• pro rodiče, učitele, ...

• klienti platí hovorné

• pokud klienti nemají peníze, tak jim volají 
zpět,



Linka důvěry pro děti a mládež 
(Telefonseersorge):

• 24 hodin denně, 365 dní v roce, mají už 
dobrou pověst...

• minimálně provozují on line poradenství, 
několik mailů do roka

• instalovali chat, ale neprovozují ho

• telefon přijímá každý na službě – není 
speciální výcvik

• telefon není financovaný, je to nadstavbová 
služba,



Linka důvěry pro děti a mládež 
(Telefonseersorge):

• zapisují telefony od 10 minut

• cca 10 telefonátů denně (ale statistiku 
neprovádějí, nikdo ji od nich nepotřebuje)

• před čtyřmi lety měli na starost číslo 147, ale 
vedle jejich práce nebylo možné udržet –
založili se o zavedení této linky, ale nemohli ji 
udržet. I proto nyní není jejich telefonní služba 
finančně podporována,



Problematika a řešení:

• problémy s rodiči, učiteli, násilí...

• zklidnění situace, hledání řešení, informace, 
kontakty ze sociální sítě

• mají i stálé volající: paní, která volá už dvacet 
let, jako 14-tiletá dívka, má mnohočetnou 
poruchu osobnosti



Příběh z praxe:

• hovor: 

např: dítě volalo, že otec mlátí na dveře, hrozí 
násilím. Dítě uklidnili (vzali si telefon na otce), 
volali otci, otce uklidnili (vyhrožovali policií) a 
pak volali dítěti zpět, že už je vše v pořádku.



Systém péče o ohrožené děti ve 
Švýcarsku:

• podpůrné (mladistvý jde zpět k rodičům, 
asistence profesionála v rodině)

• doplňková (přes týden dítě v nějakém zařízení, 
víkendy doma)

• náhradní péče (náhradní rodina...).



http://www.schlupfhuus.ch

http://www.schlupfhuus.ch/
http://www.schlupfhuus.ch/

