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TRÉNINK TRENÉRŮ: ŘÍZENÝ TRÉNINK PSYCHOLOGŮ V OBLASTI PSYCHOLOGIE 
NEŠTĚSTÍ, KRIZÍ A TRAUMATU VE VÝCHODOEVROPSKÝCH ZEMÍCH 

 
Jana Malíková 

 
 

EFPA a její Stálý výbor pro psychologii krizí a neštěstí s podporou Rady Evropy – EUR-
OPA Major Hazards Agreement1 organizuje od roku 2010 projekt zaměřený na trénink 
psychologů v oblasti psychologie neštěstí, krizí a traumatu ve východoevropských zemích. 

Projekt reaguje na potřeby v oblasti poskytování psychosociálních péče v Evropě, jež 
v posledních letech vyvstaly. V západní Evropě postupně vznikaly a zabydlely se systémy 
na poskytování psychosociální péče a jednou z forem rozvoje bylo vytváření sítě kontaktů 
a návazné péče napříč celou Evropou. Při porovnání systémů v zemích, kde tyto systémy 
již fungují a navazují na dobré specifické vzdělání pro odborníky a propracovanou síť 
univerzitního vzdělání, bylo zjištěno, že stále existují evropské země, které mají v těchto 
oblastech rezervy. Proto jsme se zaměřili na východoevropské státy, o nichž se 
domníváme, že zde forma takového typu vzdělávání chybí. Stálý výbor se zaměřil na 
přenos dosavadních zkušeností a přenositelných praktik. Po několika diskuzích jsme se 
rozhodli oslovit kolegy ze skoro celé východní Evropy a přihlásili se zájemci z těchto zemí: 
Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovensko a Ukrajina. Posledního 
workshopu se zúčastnila zástupkyně EMERCONu z Ruska. Všechny dosavadní  semináře 
proběhly ve Vídni na půdě rakouské psychologické asociace a předpokládá se, že tomu 
tak bude i nadále, zejména díky Evě Münker-Kramer, hlavní koordinátorce projektu. 

 
 
Cíle projektu 
 

 Podpořit východoevropské země v oblasti psychologii krizí, neštěstí a traumatu se 
zaměřením na know-how a specializaci CISM; 

 Nabídnout speciální okruhy v této oblasti v reakci na potřeby účastníků (děti, akutní 
trauma, práce s médii, ...); 

 Nabídnout a představit možnosti v budování systému na poskytování psychosociální 
péče pro lidi zasažené mimořádnými událostmi; 

 Zajistit účastníkům podporu a vybavit je takovými znalostmi, aby byli schopni přenést 
tyto informace dál a uvést je do funkčního stavu. 

 
 

Profil účastníků se tvořil poměrně zdlouhavým procesem, na jehož konci jsme se 
usnesli na těchto základních požadavcích:  

 
 Psychologické vzdělání; 
 S mandátem nebo alespoň s doporučením z národní psychologické asociace, být 

dlouhodobým expertem v této oblasti a se silným zájmem o problematiku; 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/ 

http://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/
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 Možnost přenést získané dovednosti a informace dál (být v kontaktu s autoritami, které 

mají rozhodovací kompetenci, s veřejnými institucemi apod.); 
 Anglicky mluvící; 
 Nadosobní zájem o danou problematiku a možnost diseminace informací. 

 
Konkrétní výběr uchazečů se vyprofiloval s pomocí dotazníku, který byl rozeslán 

psychologickým asociacím v daných zemích.  
 
 
Složení lektorského týmu 
 
Tým je tvořen členy Stálého výboru, kteří byli pečlivě vybráni, aby byli těmi správnými 

nositeli informací a zkušeností. Prvního a základního běhu se zúčastnili Atle Dyregorv (N), 
Nuray Karanci (T), Jana Malíková (CZ) a Eva Münker-Kramer (A), která je i hlavní 
koordinátorkou projektu. Další běhy byly tzv. šité na míru dle přání účastníků a vývoje 
workshopů, a proto jsme na ně reagovali změnou přednášejících, kteří přinesli nová 
témata. Anders Korsgaard (D) a Ingeborg Pockard (S) vstoupili do rozjetého projektu a 
zaměřili se na svoje nejsilnější oblasti. Anders má dlouholeté zkušenosti s universitním 
vzděláváním a s postgraduálním vzděláváním v Dánsku a rovněž mnoho let pracuje 
v krizovém centru, jehož byl i zakladatelem. Ingeborg byla velkým přínosem pro celou 
skupinu, protože ačkoliv systém pro poskytování psychosociální péče ve Španělsku již 
funguje, tak se stále potýkají s problémy a výzvami. Postřehy, jak se s nimi vyrovnávají, a 
poučení z vlastních chyb bylo velice přínosné a pro mnohé lépe čitelné než zprávy 
z vyspělých zemí, jako jsou skandinávské státy. Patrně se zde narazilo na příliš velké 
kulturní odlišnosti, které jsme na začátku projektu podcenili. Stálými lektorkami a zároveň 
organizátorkami celého projektu zůstávají Eva Münker-Kramer a Jana Malíková. 

 
 
Program workshopů 
 
První workshop, jenž byl zaměřen na získání a předání základních dovedností a 

informací, trval 5 pracovních dní. Účastníci v něm byli seznámeni se základy CISMu, 
obecnými vodítky pro poskytování péče běžné populaci dospělých, se systémem 
poskytování péče v České republice, ale i s konkrétním zaměřením na dovednosti v práci 
s dětmi v této oblasti. Druhý až šestý běh trvá 2,5 dne, přičemž obsah se upravuje 
v závislosti na potřebách účastníků.  

Druhý běh se zabýval univerzitním vzděláním a možností zřízení centra pro krize a 
neštěstí, prezentované Andersem Korsgaardem. Třetí seminář, vedený Ingeborg Pockard, 
se zaměřil na práci s médii a přinesl jižanský pohled na budování psychosociální péče a 
konkrétní práci se zasaženými lidmi.  

Součástí každého workshopu byla evaluace, sběr a diskuze nad akčními plány a 
doporučení do dalších běhů. Jak postupoval čas, tak se měnily potřeby účastníků a velice 
často požadovali slyšet své vlastní zkušenosti, sdílet stanoviska a problémy svých zemí. 
Mnohé z nich si byly podobné a bylo zajímavé pozorovat, jak sami pracují na implementaci 
nově nabytých znalostí do svých systémů. Ceněné byly výměny zkušeností z praxe, 
ačkoliv jsou ovlivněné kulturou a zvyky daných zemí.  Kriticky byly vnímané zkušenosti, jež 
nemohly být přenesené do jejich zemí, ať už to bylo dáno naprostou odlišnou finanční 
situací nebo jiným politickým systémem.  
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Rovněž jsme naráželi na fakt, že některé kazuistiky byly příliš vzdálené běžným 

neštěstím, jako je např. povodeň, se kterou mají zkušenosti takřka všichni. Naopak je 
tomu s případem „šíleného“ střelce z Norska, byť mediálně poutavějším a svou hrůzností 
přitahujícím pozornost, tak účastníci sami cítili, že tento případ neštěstí není v rámci učení 
se typickou ukázkou mimořádné události. Dalším důležitým aspektem a výsledkem 
workshopů je přenos informací a diseminace materiálů.  
 
 

Naplněná očekávání 
 
Dnes můžeme říct, že jsme dosáhli vytčených cílů, které jsme si stanovili pro první rok a 

půl. Účastníci projektu jsou nyní schopni lépe zformulovat a definovat své konkrétní 
potřeby a možnosti, reálné role v různých pracovních oblastech. Někteří dokážou 
pojmenovat problémy a najít způsoby, které by je pomohly odstranit. Dokážou lépe využít 
a najít vhodné autority pro spolupráci, jež je v této oblasti nevyhnutelná. I přes fakt, že se 
jedná o odborníky v oblasti, přesto můžeme říci, že semináře sloužily jako výměna 
praktických dovedností v rámci poskytování krizové intervence pro malé nebo větší 
skupiny zasažených lidí.  

 
 
Co dál? 
 
V průběhu roku 2012 nás čekají poslední 2 běhy workshopů, které jsou v délce 2,5 dne. 

První z nich bude zaměřen na praktické zkušenosti a rozebrání konkrétní krizové situace 
nebo neštěstí krok za krokem. Přání účastníků se týkala hraní rolí nebo videoukázek, což 
vlastně znamená přiblížení se a získání praktických dovedností a rozšíření si repertoáru 
technik. Dále se zaměříme na plnění akčních plánů, které si sami stanovili a na rozvoj 
dlouhodobých cílů. Ty se samozřejmě liší země od země. Závěrečný workshop se bude 
zabývat uzavřením celého projektu, rozbory nad plány do budoucna a možnostmi budoucí 
spolupráce.  

 
 
 
 
 
 
 
Autorka pracuje jako psycholožka se specializací na krize a hromadná neštěstí. Nyní 

působí u PČR jako vedoucí skupiny krizové intervence. Je delegátkou v Stálém výboru 
krizí a neštěstí při EFPA za Českou republiku (SC on Crisis and Disaster Psychology). 
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