VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ÚVODNÍ SLOVO
SPRÁVNÍ RADY
Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do ruky
výroční zpráva Modré linky.
Co znamenal pro Modrou linku
rok 2021?
Byl to rok stále ještě spojený s
covidem, který ovlivňoval
naše osobní i profesní životy.

Důležitým průvodním jevem
bylo, že se komunikace v online
prostoru stala samozřejmou
součástí práce Modré linky,
jednak v komunikaci s klienty,
ve vzdělávacích programech,
ale i v pracovních vztazích.
Byl to rok nebývalé přírodní
katastrofy na jižní Moravě.
Nikdo z nás nečekal, že přírodní
síly dokážou s takovou silou
zabíjet a ničit. Pro Modrou linku
to byl podnět k tomu, jak se
připravit na nečekané události
tak, aby byla klientům krizová
intervence i pomoc poskytnuta
co nejdříve.

Byl to rok ukončení velkého projektu Spokojené dítě i po rozvodu. Cílem
projektu bylo 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.
Byl to rok přípravy na nepřetržitý provoz linky důvěry. To, o čem se mluvilo
léta, se stalo 1. ledna 2022 realitou. Této události předcházelo náročné
období příprav, výrazné posílení týmu i příprava technické podpory.
Byl to rok organizačních změn. Rozvoj aktivit Modré linky a nové projekty

přinesly potřebu posílit
management organizace
a věnovat pozornost řízení
chodu organizace.
A v neposlední řadě to byl rok
úspěšný i po finanční stránce.
Za to vše patří poděkování
všem, kteří se zasloužili o to, že
Modrá linka pomáhá a dává
naději lidem v obtížných
životních situacích, že připravuje
odborníky do pomáhajících
profesí, že se angažuje v pomoci
dětem a rodinám, zkrátka že
tady je.

Členové správní rady
zapsaného spolku
v roce 2021

PaedDr. Eva Horká
předsedkyně
PhDr. Andrea Lásková
PhDr. Michal Horák

Eva Horká za správní radu

Hana Regnerová - pověřená ředitelka
Další rok je za námi a byl to rok velkých změn a především rok příprav
na velkou změnu - nonstop provoz na lince důvěry. Jak se nám povede
v nepřetržitém provozu ukáže až rok následující, ale mým úkolem je na
tomto místě poděkovat všem, kteří pomohli, abychom od 1. 1. 2022 mohli
přijmout hovor i o půlnoci nebo ve tři hodiny ráno.

DĚKUJI
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Pomáháme lidem v obtížných životních situacích
V roce 2021 Modrá linka poskytovala krizovou linku důvěry, osobní poradnu
a realizovala projekt "Spokojené dítě i po rozvodu".
Pod Odborným centrem byly uskutečněny kurzy zaměřené na pomoc
v obtížných situacích.
Na následujících stránkách Vám jednotlivé činnosti představíme skrze čísla,
příklady a detaily.

na telefonních číslech, Skypu,
chatu nebo e-mailu (a na e-mailu
i anglicky).
Odpovídali jsme i dětem na

KRIZOVÁ LINKA
DŮVĚRY

Alík.cz.
Rok 2021 opět poznamenal
Covid a epidemiologická

Rok 2021 byl posledním rokem,

opatření a i my jsme se museli

kdy jsme registrovanou sociální

tomuto dění přizpůsobit, i když

službu telefonická krizová pomoc

už to pro nás nebylo tak náročné

poskytovali v čase od 9. ráno do

jako v předchozím roce.

21. hodiny.

Hlavním pomocníkem se nám

Opět jsme pro lidi v obtížných

stal nový interní komunikační

životních situacích byli k dispozici

systém a Interweb, díky kterým

můžeme diskutovat i ukládat přehledněji týmové informace.
Vzhledem k naší regionální působnosti jsme se také aktivně zapojili nabídky
naší pomoci lidem postiženým tornádem.
Od července na částečný úvazek a od září plně se zástupcem ředitelky pro
linku důvěry stal Tomáš Gill, jehož zásadními a úspěšnými kroky bylo zajistit
provoz linky důvěry tak, aby od roku 2022 mohla fungovat nepřetržitě.
Došlo k výběru nových pracovníků, jejich zaškolení a nastavení podmínek
(personálních, hygienických, zdravotních) nonstop provozu.

Nejen noví pracovníci absolvovali
školení, ale i stávající kolegové si
aktivně hledali rozvojové

Kontakty
telefon: 608 902 410
731 197 477

vzdělávání a vzhledem k
celotýmové diskuzi nad některými

Skype: modralinka

důležitými tématy byly
uskutečněny vzdělávací online

chat.modralinka.cz

workshopy (problematika OSPOD,
dlouhodobě kontaktující klienti

e-mail: help@modralinka.cz

a noční provoz na lince důvěry).
Skupinovou supervizi a chatovou

modralinka.cz/schranka-duvery

supervizi nám nyní poskytuje
nová paní supervizorka.

www.modralinka.cz

Telefonická krizová pomoc mohla být poskytována
díky:
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Statistika
V roce 2021 jsme pro linku důvěry měli díky
dotacím finanční prostředky na 5 úvazků v přímé
práci a 1 úvazek v nepřímé.
K 31. 12. 2021 pracovalo na lince důvěry 23 lidí
především na dohody (DPP či DPČ),
ale i na pracovní smlouvy.

Témata, se kterými jsme se
na lince nejčastěji potkávali.
Rozdělení je čistě orientační - mnohdy nelze
přesně určit, do jaké kategorie kontakt spadá.
Často se jedná o kombinaci.

Osamělost, smutek existenční problémy, ztráta smyslu života .......... 39 %
Vztahové záležitosti ................................................................................ 38 %
Problémy s duševním onemocněním ..................................................... 8 %
Informační kontakty a praktické záležitosti .......................................... 13 %
Jiné ............................................................................................................ 2 %

z 8756 kontaktů

Počet kontaktujících bylo 8756
z toho:
Telefon ......................................... 5777
Skype ............................................ 343
Anonymní schránka důvěry ............ 91
E-mail ............................................ 496
Alík .................................................. 578
chat ............................................... 1471 kontaktů

Nejvíce kontaktů jsme měli v březnu - 1137 kontaktů
Nejklidněji bylo v červenci - 522 kontaktů
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OSOBNÍ PORADNA
Po celý rok 2021 jsme (vyjma nemocí pracovníků)
nabízeli možnost setkání lidem v těžké situaci
i face to face.
Poskytujeme možnost až 6 sezení zdarma
a jedná se o možnost přemostění do dlouhodobé
terapie, ale mnohdy také o rychlou krátkodobou podporu,
která je snadno dostupná v momentě krize.
Doplňuje tak nastavení linky důvěry.

Od ledna do června byla
poradna otevřena 2x týdně po
4 hodinách (vyjma nemoci)
Od července 1x týdně opět
po 4 hodinách
Dohromady bylo nabídnuto
244 hodin a z toho bylo
využito 172 hodin.
54 klientů
Pracovníci osobní poradny:
Mgr. MONIKA MADRONOVÁ
(do července 2021)
Mgr. DAVID HONIG
(do září 2021)
Mgr. ALŽBĚTA KOVÁŘOVÁ
(od září 2021)

PROJEKT
SPOKOJENÉ DÍTĚ I POROZVODU –
Model komplexní služby pro rodiny
s dětmi
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485
byl realizován za podpory
Evropského sociálního fondu

Od roku 2019 jsme na naši pomoc face to face mohli rozšířit o aktivity, které
se zaměřovaly na problematiku pomoci všem členům rozcházejících se rodin.
V roce 2021 tento projekt dále nabízel individuální podporu zapojeným
rodinám, ale zaměřoval se i na evaluaci poznatků z minulých let, vytvoření
metodických a osvětových materiálů a šíření dobré praxe směrem k odborné
veřejnosti.
29. 4. 2021 jsme realizovali on-line konferenci Podpora rodin v rozvodové
situaci zaměřenou na sdílení zkušeností, které se účastnilo více než 100 lidí.

Sestavili jsme nové webové stránky, které mají za úkol informovat o projektu,
ale také nabízejí přehled pro rodiče, děti i dospívající o tom, co obnáší
rozvod, na co si dát pozor, co zkusit dělat/nedělat a možnosti pomoci.
Součástí stránek jsou i závěrečné metodiky z participace s dětmi,
od průvodců rodiny a metodika shrnující poznání z celé služby.

Ukázka z úvodu
Metodiky
participace:

www.iporozvodu.cz

Přehled
jednotlivých
aktivit
komplexní
služby
dle rozdělení
v souhrnné
metodice:
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+ evaluace
pro získání
zpětných vazeb
od účastníků
projektu
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ODBORNÉ CENTRUM
Jelikož koronavirová opatření byla nevyzpytatelná,
využili jsme zkušenosti z loňského roku a více jsme
počítali se vzděláním účastníků našich kurzů a výcviků
v online prostoru.
A díky technickým možnostem i odhodlání našich lektorů a účastníků se
nám podařilo celkem 4x realizovat Výcvik komplexní krizové intervence,
14 odborných kurzů spojených s tématikou krizové intervence, několik

přednášek a online prezentací
pro studenty a další zájemce
na téma linky důvěry, s čím může
pomoci, témata spojená
s krizovou intervencí, a také
na téma rozpadu rodiny.
V rámci projektu Spokojené dítě
i po rozvodu byla uskutečněna
konference a v rámci dalších
aktivit centra byla dále
realizována propagace celé
Modré linky - např. spot v České
televizi, rozhovory v televizích
i rádiích a vydávání článků
na různá témata, která
rezonovala a dotýkala se naší
činnosti.

Na závěr děkuji lektorům,
organizačnímu týmu
za práci
a všem účastníkům
za přízeň a krásná
setkání.
Hana Lukešová Bartáková
zástupce ředitelky
pro odborné centrum

DALŠÍ UDÁLOSTI NA MODRÉ LINCE
Přispěli jsme do mezinárodního výzkumu, který
byl uveřejněn v magazínu NATURE
nature.com/articles/s41586-021-04099-6
Účastnili jsme se mezinárodní konferenci pořádanou Ipčko.sk - naši
prezentaci a také diskuzi lze nalézt na www.oznamovaciapovinnost.sk
I nadále jsme aktivními členy v následujících asociacích:
Česká asociace pracovišť linek důvěry
iFOTES
Asociace poskytovatelů krizové pomoci
Spolupracujeme s pracovními skupinami v JMK ohledně oblasti duševního
zdraví
Úspěšně jsme prošli kontrolami donátorů (MPSV, MMB)
Na základě Organizačního řádu byly vytvořeny i další normy organizace
např. Pracovní řád
Jsme zařazeni do podpory YourCase a podpořili nás i další individuální dárci

Žlutá koala nová mluvčí
"Ahoj! Já jsem Žlutá koala a stala jsem se takovým
mluvčím Modré linky. Sdílím různé zajímavosti, rady,
zamyšlení, nebo třeba to, co nového se na lince děje,"
to byla první slova Žluté koaly, díky níž můžeme
informovat na Facebooku, Instagramu a webu a není
nutné, abychom vystupovali z anonymity.
www.facebook.com/modralinka
www.instagram.com/modra_linka
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA - pokračování

VÝROČNÍ ZPRÁVA * 2021 * MODRÁ LINKA, z.s. *** strana 8 ***

FINANČNÍ ZPRÁVA - pokračování 2.

Naše poděkování

patří všem

podporovatelům

Modrá linka. z.s.
Anenská 10
602 Brno
IČ: 60557508
Datová schránka: hz9sv4c
číslo účtu: 182826291/300

www.modralinka.cz
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