VÝROČNÍ ZPRÁVA
CO PŘINESL ROK
2020:
* 8176 kontaktů – tzn.

mnoho těžkých
životních příběhů a
situací, ale také naděje,
pomoci a podpory

2020
SLOVO SPRÁVNÍ RADY
Milí čtenáři,
tato výroční zpráva je určená
členům spolku Modrá linka, kteří ji
budou schvalovat, dále pak všem
jejím
pracovníkům,
státním,
krajským i místním institucím
a donátorům, díky kterým může
Modrá linka pracovat a nabízet své
služby. A v neposlední řadě všem,
kteří ji podporují a jsou jejími
přáteli.
Od jejího vzniku v roce 1994 prošly
sdružením, po transformaci pak
spolkem desítky nadšených lidí.
Většina z nich na lince začínala
svou profesní i profesionální
kariéru. Někteří zůstali, jiní se
věnují své vlastní úspěšné kariéře.
Někteří se stali členy spolku, jiní
brali Modrou linku pouze jako
pracovní příležitost.
Modrá linka, služby, které nabízí,
její další rozvoj, vlastně její

samotná existence je pevně
spojena se spolkem. Ten ji zřizuje,
ten je její nedílnou součástí. Je
proto důležité, aby byl spolek
společenstvím
lidí,
kteří
ji
podporují, pomáhají udržovat
vysoké nároky na kvalitu služeb,
které Modrá linka poskytuje,
a kterým záleží na tom, kam se
budou její aktivity v budoucnosti
ubírat.

* cenné zkušenosti
z realizace služeb
v mimořádných
podmínkách
* naši zvýšenou aktivitu
v samotné službě linky
důvěry, ale i na poli její
propagace, aby se
o možnosti pomoci
dozvěděli ti, kteří ji
aktuálně potřebují

Spolek potřebuje lidi zkušené,
obětavé, možná právě ty, kteří na
lince důvěry začínali svou profesní
dráhu. Našli na ní cenné pracovní
zkušenosti, ale i pevná přátelství.
Ve své historii se Modrá linka
potýkala s řadou problémů, tak
jako řada organizací, které vznikly
po sametové revoluci.
pokračování na další straně
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Řešila několik vážných krizí, ale vždy z nich vystoupila silnější a vždy s neochvějnou vírou pomáhat
lidem v krizi a v obtížných životních situacích.
V současnosti je díky svému vedení stabilní organizací, která kromě linky důvěry realizuje vzdělávání
i další projekty zaměřené na pomoc rodinám i dětem. Je to její ředitelka Hana Regnerová, která dala
Modré lince nový vítr do plachet. Aby mohla Modrá linka dál plout s větrem v plachtách, potřebuje
právě takové vedení, ale i podporu spolku. Těch, kteří Modrou linku zdáli sledují, podporují a chtějí
vrátit Modré lince alespoň část toho, co na ní získali.
Eva Horká
předsedkyně správní rady
zapsaného spolku Modrá linka

Členové správní rady zapsaného spolku ve funkčním období 2018 - 2021:
Eva Horká – předsedkyně
Jiřina Stanoeva
Michal Horák

Ředitelka pověřená správní radou k zastupování organizace:
Hana Regnerová

„Děkuji. Děkuji svým kolegům, že jsme v roce 2020 dokázali poskytovat podporu
a pomoc ostatním i sobě navzájem. Děkuji všem podporovatelům, donátorům i lidem,
kteří vyjádřili zájem. Děkuji všem, díky kterým Modrá linka může být a pomáhat.
Přeji. Přeji všem výše zmíněným a také lidem, kteří se na nás obracejí s potřebou
pomoci a podpory, aby vždy našli tu svou správnou linku pomoci.“

Modrá linka, z.s.
Anenská 10
602 00 Brno

IČ: 60557508
Datová schránka: hz9sv4c
Číslo účtu: 182826291/300
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Na této a následující stránce je vložený leták
jako ukázka naší prezentace v roce 2020
a také jako základní přehled o činnosti organizace
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Přehled zajímavých aktivit
Modré linky v roce 2020

Křížovky krizovky
Připravili
jsme
společně
s Radiem Proglas pětidílný cyklus
podcastů o pomoci v krizových
situacích.
Premiéra
jednotlivých
dílů
probíhala od pátku 13.11. ve
22:00 a dále po následujících
pěti pátečních večerů na Radiu
Proglas.
Info a online vysílání na webu
radia: https://www.proglas.cz/
program/detail-poradu/202011-13-22-00-00/.

Modrá linka v tom jede s vámi
V březnu jezdila po celém Brně
galerijní tramvaj, kde jsme
vystavili naše nové ilustrace,
představili služby a uveřejnili
kontaktní čísla.
Děkujeme Dopravnímu podniku
města Brna za spolupráci!

Dokončili jsme
naplánovanou aktualizaci
organizačního řádu
a dalších základních
norem organizace.
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Rozšíření chatu
Vytvořili jsem animovaný spot
Na pro
základně
aktuální situace
Modrou linku
a
zvýšeného
zájmu
jsme
bude rozšířili
součástí
v Ten
březnujednak
až květnu
našich dobu
nových
webových
provozní
chatu na
každý
stránek,
ale
především
v
den.
červenci 2021 jej bude vysílat
K dalšímu
rozšíření došlo od října
Česká televize.
2020 a vzhledem k potřebám
klientů jsme se rozhodli, že
i nadále necháme provozní dobu
chatu rozšířenu:
pondělí a středa: 15 – 21
čtvrtek a pátek: 9 - 12
sobota a neděle: 18 - 21

S ohledem na celospolečensky
obtížnou situaci jsme se
rozhodli nabídnout podporu
i anglicky mluvícím lidem.
Z provozní důvodů se jedná
o e-mailové poradenství a jsme
schopni odpovídat do 72 hodin.

Úspěšně jsme prošli
kontrolou z Magistrátu
města Brna.
Pokračovali jsme ve změnách
vizuálního stylu a navázali
jsme spolupráci s brněnským
pracovištěm firmy IBM.
Během
roku
2020
jsme
pracovali na nových webových
stránkách, které by měly být
více návodné a intuitivní.
K lepšímu vysvětlení služeb
linky důvěry jsme spolu s IBM
vytvořili chatbota, kterého
bychom rádi postupně učili
novým věcem. Zkoušeli jsme
vytvářet i nový chatovací
systém a anonymní schránku
důvěry. Velkých změn také
doznala sekce stránek, které se
týkají Odborného centra.

Šlo nám o podporu cizinců, kteří
zůstali v naší zemi bez přátel či
blízkých
(např.
studenti,
zaměstnanci) a český jazyk si
ještě dostatečně neosvojili.

Spolupracovali
jsme
na
publikaci pro ZŠ „Nedotýkej
se mě!“

Jsme členem APKP - Asociace
poskytovatelů krizové pomoci,
mezinárodní asociace iFotes
a již dlouhodobě působíme
v České asociaci pracovníků
linek důvěry (ČAPLD).

Publikace navazuje na naši
spolupráci v minulém roce, ale
její vydání prozatím negativně
ovlivnila
epidemiologická
situace.

Naše ředitelka byla v prosinci
2020 zvolena do předsednictva
ČAPLD s vizí více rozšiřovat
povědomí o činnosti linek
důvěry.

Příprava provozu linky na
nonstop se nakonec posunula
o jeden rok.

s nakladatelstvím
Stopa bezpečí.

Vytvořili jsem animovaný spot
pro Modrou linku

Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje
změnil podmínky realizace
rozšíření služby, a tak počítáme
s realizací od roku 2022.

Ten bude součástí našich nových
webových
stránek,
ale
především v červenci 2021 jej
bude vysílat Česká televize.

…
a
samozřejmě
jsme
realizovali jednotlivé služby viz
další stránky VZ
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Poděkování všem,
kteří v roce 2020
Modrou linku podpořili:

Rozšiřování
zázemí ML.
Začali jsme vytvářet nové
webové stránky a chatbota.

Linku důvěry, která je
sociální služba telefonická
krizová pomoc,
realizujeme díky dotacím:

Všechno v úzké spolupráci
s týmem dobrovolníků z centra
IBM in support of KYNDRYL
Brno.

a

zlepšování

Děkujeme obchodnímu domu
IKEA.
Díky ní máme nové kuchyňské
zázemí pro všechny pracovníky.

V červnu 2021 je již spustíme.
Děkujeme.
Narozeninová
výzva.

Podpořit nás jde lehce.
Díky GIVT.cz
S givtím Pomocníkem můžete
nakupovat přes internet jak jste
zvyklí, ale část peněz z vaší
objednávky půjde na dobrou věc
pro naši organizaci. Důležité je,
že při tom neplatíte nic navíc a
Pomocník vás vždy upozorní na
možnost přispět tam, kde je to
možné.

dárcovská

Dozvěděli
jsme
se,
že
na portálu Darujme.cz byla
založena dárcovská výzva
„Narozeninová
sbírka“
ve
prospěch našeho projektu
„Nejsi na to sám“.
Moc si vážíme toho, že někdo
chce tímto způsobem podpořit
naše služby krizové pomoci.

Děkujeme.

Děkujeme za všechny stažené
Pomocníky, vážíme si toho!

Poděkování všem za všechny příspěvky, slova
podpory i pomoc
I v roce 2020, a vlastně možná v tomto roce ještě více,
bylo jednotlivců, kteří nám poděkovali a také podpořili
zasláním daru či službou.
Děkujeme také agentuře Lesensky.cz, která nám
pomáhala prezentovat naše služby v mediích.
Stránka 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ● 2020 ● MODRÁ LINKA, z.s. ●

LINKA DŮVĚRY – TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Poskytování telefonické krizové
a víkendů od 9.00 do 21.00.

pomoci

bylo

i

v minulém

roce

každý

den

včetně

svátků

Pomáháme nejen prostřednictvím telefonického spojení, ale také e-mailem, Skypem a začátkem roku jsme
byli ve spojení i skrze WhatsApp.
V březnu jsme však museli zareagovat na situaci vyvolanou epidemiologickou situací a zajistit službu
v souladu s opatřeními.
Povedlo se nám vše zrealizovat a až na WhatsApp (který jsme vzhledem k nejasnosti s jeho bezpečností již
neobnovili) jsme naši službu provozovali tak, abychom byli co nejdostupnější. Například jsme v jarních
měsících provozovali chat každé odpoledne.
Snažili jsme se zjišťovat všechny informace o tom, co se kolem nás děje. Bylo velmi obtížné sjednocovat
a doplňovat vše potřebné, protože především v březnu 2020 se na nás lidé obraceli nejvíce s otázkami
praktickými např. ohledně roušek, dobrovolnictví či karantény. I na tyto otázky jsme se snažili najít
odpověď, i když to bylo v dané informační situaci, kdy se vše měnilo a nevědělo se, opravdu obtížné.
Po pár týdnech se situace trochu stabilizovala a na naši linku se již obraceli lidé, kteří potřebovali pomoc
a podporu, pro kterou jsme zřízeni. Někdo potřeboval sdílet své obavy, hledat cesty jak tyto strachy
a úzkosti zmírnit. Další potřeboval podporu v rodinné či vztahové situaci. Slyšeli jsme mnoho příběhů a
situací a je těžké přesně statisticky určit, do jaké kategorie obtíž spadá, ale pro účely této výroční zprávy
jsme se pokusili vše procentuálně vyjádřit:

Počty kontaktů – celkem 8176:
CHAT

1877

Na mnoho klientů se bohužel nedostalo
a ukončili své čekání dříve, než byli pozváni
do chatovací místnosti.
Mnoho takových kontaktů jsme zaznamenali
v jarních měsících (např. v dubnu jich bylo
přes 200, průměrně za celý rok se jednalo cca
o 90 nespojených kontaktů za měsíc). I když
jsme se snažili posílit služby, a některým se
podařilo se s námi spojit později, potřeba
podpory byla mnohem větší, než jsme byli
schopni zvládnout.
ALÍK
639
Telefony

4273

SIP

93

SKYPE

379

WhatsApp

173

Osamělost, smutek, existenční problémy,
ztráta smyslu života

42 %

Vztahové záležitosti

33 %

Problémy s duševním zdravím - duševní
onemocnění

15 %

Informační kontakty a praktické záležitosti

8%

Jiné

2%

Vzhledem k mimořádnému provozu na lince,
musel být tento způsob kontaktu omezen a
již nebude dále využíván. Jako beztarifní
hlasovou službu používáme Skype.
E-MAIL
Stránka 7
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Rozložení počtu kontaktů dle denní doby, kdy byly zaznamenány
Upřesnění:
Kontakty v době od 21.00 až 8:59 jsou ztracené kontakty, protože služba je zajišťována
pracovníky (celkový počet úvazků = 5) každý den od 9.00 do 21.00.
Statistika je ovlivněna také tím, že provozní doba chatu – tj. posílení možnosti kontaktování je hlavně v odpoledních, a především ve večerních hodinách (do 21. hodiny).
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OSOBNÍ PORADNA
Poradna vznikla jako doplnění k naší lince důvěry a je naší dobrovolnickou aktivitou.
Proč? Protože jsme vnímali, že mnohdy dlouho trvá, než člověk nalezne terapeutickou
podporu, kterou potřebuje.
Vnímáme naši poradnu jako přemostění od první pomoci a podpory linky důvěry
k dlouhodobé terapeutické pomoci.
Osobní poradna poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné,
existenční, nebo sociální krizi.
Nabídka ambulantního pracoviště zahrnuje individuální, párové a rodinné poradenství.
Je k dispozici dětem, dospívajícím i dospělým.
Poradna je k dispozici v Brně na Anenské 10 ve 3. patře v úterý od 14:00 do 18:00
a ve čtvrtek od 16:00 do 20:00.
Pomoc poskytujeme anonymně a do šesti návštěv bezplatně.
Bohužel jsme v jarních měsících a pak opět i na podzim, poradnu z důvodu vládních
opatřeních museli uzavřít. Někteří klienti nás kontaktovali on-line, a tak jsme je mohli
provázet alespoň takto.

V poradně v roce 2020 pracovali:
psycholožka Mgr. Monika Madronová
Vystudovala jednooborovou psychologii
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a Specializaci v pedagogice
na Univerzitě Hradec Králové. Ukončila
psychoterapeutický výcvik v Transformační
systemické terapii podle Virginie Satirové,
který je zaměřen na rodinou terapii.
Má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží
a zajímá se o zážitkovou pedagogiku.
psycholog Mgr. David Hönig
Vystudoval jednooborovou psychologii
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Působil jako psycholog v PPP Brno, kde
Sse věnoval psychodiagnostice a
psychologickému poradenství pro děti a
dospívající.
Je frekventantem dlouhodobého výcviku v
psychoterapii a poradenství zaměřeném na
člověka v rámci Českého institutu PCA Brno.
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Během roku 2020 proběhlo v poradně 95 konzultací,
tento počet byl ovlivněn epidemiologickými
opatřeními, kdy musela být poradna na několik
měsíců uzavřena.
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POMOC PŘI ROZVODU
Projekt CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485
Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi
Cílem projektu je vytvoření modelu komplexní služby, která nabízí pomoc pro rodiny v době rozchodu
i po něm a rozšíření tohoto modelu a dobré praxe mezi odborníky pracující s rodinami.
V roce 2020 probíhala přímá práce s rodinami a revidování modelu komplexní služby.
Na základě zkušeností z realizace služby byl model postupně upravován a doplněn do výsledné stávající
podoby - viz schéma:

Byla posílena pozice průvodce rodiny a došlo
také ke změně v personálním složení týmu.
V průběhu roku jsme rovněž pracovali na
tvorbě metodických a informačních materiálů.
Během roku došlo v souvislosti s COVID-19
opakovaně k přerušení provozu služby
(v březnu a v říjnu 2020), kdy jsme se snažili
reagovat na měnící se situaci a nad rámec
nabídky komplexní služby nabídnout také
formy online podpory pro klienty.

Základní data za rok 2020:

Počet klientů, kteří vstoupili do služby:
27 rodin (55 dospělých, 46 dětí)
Počet uskutečněných mediací:
85
Počet participací s dětmi:
66
Individuální terapie:
40
Rozhovory psycholožek s rodiči:
25
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ODBORNÉ CENTRUM
Oblast vzdělávání a odborného rozvoje v roce 2020 byla jako mnoho dalšího poznamenána opatřeními
proti epidemii Covid–19.
Vzdělávací aktivity přešly z prezenčního prostředí do prostředí online. Lektoři i účastníci se učili za
pochodu v online prostředí pohybovat a testovali, jak jim tato forma bude sedět. Zjistili jsme, že
některé kurzy se do online prostředí přenést dají opravdu jen velmi „osekaně“ a jiným tato forma velmi
sedí.
Novinkou pro rok 2020 byl Komplexní výcvik krizové intervence, který navazuje na primární aktivity
Modré linky.
P – prezenční forma
D – distanční forma

Kurzy v roce 2020
Číslo akreditace
A2017/0465-SP/PC
A2019/1153-SP/PC
A2019/1152-SP/PC
A2019/1154-SP/PC
A2019/1296SP/PC/VP
A2020/0206-SP/PC
A2019/1298SP/PC/VP
A2019/1295-SP/PC
A2020/0207SP/PC/VP
A2019/1297SP/PC/VP
A2020/0339SP/PC/VP
A2020/0340SP/PC/VP
A2020/0901SP/PC/VP

Název
vzdělavatele
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.
Modrá linka,
s.

z.
z.
z.

Rozsah
Počet realizací
v
v roce 2020
hodinách

Název programu
Výcvik v internetovém poradenství

24

Chatové poradenství I.

16

Chatové poradenství II.

8

z. Specifika krizové intervence v
kontextu práce s dětským klientem
z.
Zvládání obtížných situací
z.
z.

Výcvik komplexní krizové intervence
Trénink zvládání obtížných situací

z. Syndrom týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN)
z.
Praktická krizová intervence
z. Umění držení hranic v pomáhajících
profesích
z. Oznamovací povinnost v kontextu
sociálních služeb
z. Jak přistupovat k člověku v akutní
krizi
z.
Práce s násilím v párových vztazích

8

2/P
2/P

2/D

2/P

2/D

1/P

16

2/P
1 - částečně
112
P/D
16
8
8
8

1/P
1/P

1/D

1/P

8
8
16

V rámci centra proběhly i neakreditované vzdělávací aktivity, které byly zrealizovány lektory dle
požadavků poptávající organizace: Základy krizové intervence, Krizové situace ve volnočasových
aktivitách pro děti, 2x Chatová a emailová komunikace pro učitele, Problematika zneužívaných dětí
pro učitele (akreditace MŠMT)
Děkujeme lektorům za jejich práci
a šíření dobré praxe Modré linky
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle
výkazu zisku a ztráty
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

6

Osobní náklady

5 992 695

z toho mzdové náklady

4 818 397

z toho zákonné sociální pojištění

1 174 298

z toho ostatní sociální pojištění

-

z toho zákonné sociální náklady

-

z toho ostatní sociální náklady
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů

9 000

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení
finanční a majetkové situace
Přijaté provozní dotace v celkové výši 6 132 944,- Kč.
Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Přijaté dary od drobných dárců 3 500,- Kč.
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