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Podpora lidí s disabilitou při katastrofách 

 

Štěpán Vymětal 

 

Úvodem 

Lidé s disabilitou byli dlouhou dobu opomíjeni při plánování reakce na mimořádné události ze 

strany krizového řízení i dalších specialistů. V kontextu katastrof je rozvoj krizové komunikace 

a psychosociální intervence u lidí s disabilitou v různých evropských zemích nerovnoměrný, 

nejednotný a většinou v počátcích. 

Úkolem evropských projektů EUNAD a EUNAD-IP (implementace) je tuto situaci zlepšit a 

zajistit podklady pro lepší přípravu zasahujících hasičů, policistů, zdravotníků, poskytovatelů 

psychosociální podpory při mimořádných událostech, odborníků v oblasti duševního zdraví, ale 

i samotných organizací sdružující lidi s disabilitou. 

První z projektů (EUNAD) byl dokončen v r. 2015, zaměřoval se na způsob naplňování potřeb 

a komunikaci s lidmi se sluchovým či zrakovým postižením v situacích krizí a katastrof. 

Projekt EUNAD IP je implementací prvního projektu a jako cílové skupiny zahrnuje osoby 

s intelektovým a kognitivním postižením a/nebo s motorickou disabilitou. Tito lidé mají 

v situacích katastrof odlišné způsoby naplňování některých svých psychosociálních potřeb a 

úspěšná krizová komunikace s nimi vyžaduje znalost specifických informací. 

Na projektu se podílejí odborníci z evropských zemí. Mezi další spolupracující experty patří 

také kolegové z Japonska a Izraele, kteří mají s psychosociální pomocí při katastrofách rozsáhlé 

zkušenosti. 

Projekt EUNAD IP je dalším krokem vpřed v rámci implementace Konvence Organizace 

spojených národů (OSN), týkající se práv osob s disabilitou. Cílem  

projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících členů integrovaného záchranného 

systému i pracovníků v oblasti duševního zdraví, ale i krizovou připravenost samotných osob 

s disabilitou při krizových situacích a při katastrofách, ale i v rámci následné odborné péče. 

 

K projektu EUNAD IP 

Akronym EUNAD - IP znamená: European Network for Psychosocial Crisis Management – 

Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation (Evropská síť pro psychosociální 

krizové řízení - asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof - implementace). Tento 

projekt, který se zaměřuje na lidi s mentálním a tělesným postižením navazuje na předchozí 

projekt EUNAD, jenž byl zaměřen na lidi se senzorickým znevýhodněním v kontextu katastrof. 

Jedná se o projekt Evropské komise, DG ECHO (Humanitarian Aid and Civil Protection – 

Humanitární pomoc a civilní ochrana). Trvání projektu je dva roky (1.1.2016-31. 12. 2017).  

 

Zapojené organizace: 

Projekt koordinuje Německý federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách 

(BBK), Bonn, Německo. 
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Mezi řešiteli projektu jsou:   

• Univerzita Innsbruck, Rakousko  

• Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika  

• Centrum pro psychotraumatologii, Krefeld, Německo  

• Norské centrum pro studium násilí a traumatického stresu, Oslo, Norsko  

• Univerzita jižního Dánska, Odense, Dánsko  

 

Mezi další spolupracující partnery v ČR patří: 

• Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality  

• Policie ČR, Policejní prezidium, odbor řízení lidských zdrojů 

• Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR 

 

Smysl projektu 

Hlavním záměrem projektu EUNAD - IP je implementace předchozích výsledků z projektu 

EUNAD v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách a příprava materiálů a programů pro 

zlepšení praxe pro práci s lidmi zejména s psychickým postižením při katastrofách. Z hlediska 

osob s kombinovanými potížemi je zařazena rovněž část, která zpracovává problematiku lidí 

s pohybovou disabilitou. Předchozí projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či 

sluchovým postižením. Výsledky obou projektů budou integrovány, dojde k rozšíření cílových 

skupin a zapojení organizací, které pracují s klienty s danou disabilitou do programů krizového 

řízení a budou realizovány specifické výzkumné aktivity.  

 

Tři hlavní cíle: 

1. Integrace lidí s duševním a tělesným postižením do programů krizového řízení a vývoj 

tréninků pro pracovníky IZS, sociální pracovníky, učitele a pracovníky v oblasti duševního 

zdraví.  

2. Uvedení výsledků do praxe, rozšíření znalostí výzkumem, trénink, zapojení organizací, které 

pracují s lidmi s disabilitou.  

3. Vývoj nástrojů k tréninku osob s disabilitou ke zlepšení jejich krizové připravenosti na 

mimořádné události.  

První fáze projektu se zaměřuje na vytvoření sítě národních a evropských asociací pracujících 

s lidmi s tělesným či duševním postižením. Další částí bude pokračování spolupráce 

s organizacemi, které pracují s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením. Dále bude probíhat 

výzkum odborné literatury v oblasti psychotraumatologie a problematiky lidí s tělesným či 

duševním postižením v situacích katastrof a hromadných neštěstí. V další fázi bude provedena 

identifikace a mapování vodítek a příruček o specifických potřebách a duševním zdraví a 

o psychosociálních intervencích u lidí s tělesným či psychickým postižením v případě katastrof.  
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Dále proběhnou specifické výzkumy k této tématice. Nakonec proběhnou výcviky odborníků 

z řad Integrovaného záchranného systému (IZS). Uživateli výsledků projektu budou jednak 

členové IZS (policisté, hasiči a zdravotníci), ale také organizace, které se zaměřují 

na psychosociální pomoc v oblasti zrakového a sluchového postižení a duševního zdraví.  

 

Plánované akce projektu EUNAD IP v ČR  

V rámci projektu proběhne dne 8. 11. 2016 na půdě Ministerstva vnitra workshop, na který 

budou přizváni zástupci IZS, krizového řízení a organizací, které pracují s lidmi s disabilitou. 

Cílem bude identifikovat fungující dobrou praxi, zjistit hlavní potřeby a oblasti pro zlepšení, 

vytvořit expertní síť a zvýšit povědomí o dané problematice.  

Dále bude v r. 2017 na FF UK v Praze realizován odborný certifikovaný výcvik pro zástupce 

IZS, jehož cílem bude zvýšení jejich kompetencí při práci s lidmi s disabilitou při katastrofách. 

Informace budou publikovány na webu: www.eunad-info.eu 

 

O autorovi: 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. působí na MV ČR, zaměřuje se na psychologii krizí a 

hromadných neštěstí. Je zástupcem České republiky v Standing Committee on Crisis, Disaster 

and Trauma Psychology EFPA a zakládajícím členem Sekce psychologie krizí, katastrof a 

traumatu ČMPS. Vyučuje psychologii katastrof na katedře psychologie FF UK v Praze. 

Kontakt: stepan.vymetal@mvcr.cz 
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