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PŘÍLOHA Č.1 

STATUT 
Linka důvěry Kladno 

 

Článek 1 

Zřizovatelem Linky důvěry Kladno je občanské sdružení V.O.D.A. Kladno  

 

Článek 2  

Linka důvěry Kladno je zařízení, provozující telefonickou formu krizové intervence. Pracuje nepřetržitě. 

Je nízkoprahovým zařízením v linii prvního kontaktu pomocí telefonu, je anonymní. 

 

Článek 3  

Úkolem Linky důvěry Kladno je poskytovat dle telefonní zakázky klienta (jímž může být jedinec i 

instituce): 

a) krizovou intervenci 

b) déledobou podporu klientů (lidí osamělých, starých, v chronifikující se krizové situaci, hraničních stavů 

atp.) 

c) distribuci do navazujících zařízení 

d) informaci o službách a kontaktech pomocí psychosociální sítě 

e) zajištění spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jedinců 

 

a to kvalifikovaně a situaci přiměřeně 

 

Článek 4  

Linka důvěry Kladno plní úkoly uvedené pod bodem 3 

a) soustavným vzděláváním a výcvikem pracovníků, přednáškami a teoretickými semináři pro odbornou i 

laickou veřejnost 

b) doplňováním a ověřováním informační databáze 

c) spoluprací s navazujícími pomáhajícími zařízeními (ostatní linky důvěry v ČR, krizová centra, poradny, 

poradna pro mezilidské vztahy atd.) 

d) spoluprací se součástmi komplexního záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba atd.) 

e) spoluprací s orgány státní správy a samosprávy 

f) aktivním členstvím v České asociaci linek důvěry ČR a spoluprací s ostatními linkami důvěry a centry 

krizové intervence ČR i v zahraničí 

 

Článek 5  

Linka důvěry Kladno se opakovaně a soustavně uvádí ve známost klientům různým druhem reklamy, 

přednáškami, spoluprací s hromadnými sdělovacími prostředky a ostatními akcemi. 

 

Článek 6  

Provoz Linky důvěry Kladno je zabezpečován stálou denní službou na plný úvazek, vedoucím linky 

důvěry a externími spolupracovníky, kteří musí projít výcvikem, určeným pro práci na lince důvěry. 

Součástí jejich povinností je účast na pravidelných seminářích, které Linka důvěry Kladno pořádá.   

Technicky je Linka důvěry Kladno vybavena více telefonními linkami pod jedním stálým číslem: 0312 / 68 

44 44, počítačem a odpovídajícím softwarem. 

 

Článek 7  

V čele zařízení stojí vedoucí linky důvěry. 

 

 

V Kladně dne 14.10.1999 

                                                                                                             Jiří Holý 

                                                                                           vedoucí Linky důvěry Kladno 

 



PŘÍLOHA Č.2  

 

PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD LINKY DŮVĚRY KLADNO 

 

§1 Služby 

Na pracovišti LD  je non-stop provoz. Pracovníci se střídají dle harmonogramu, který se na každý 

následující měsíc vyhotovuje na pravidelném semináři.  

 

Každý konzultant přichází na pracoviště minimálně 15 minut před započetím samotné služby, přebírá 

pracoviště a seznamuje se s kontakty a změnami. Před svým odchodem musí mít vyhotoveny zápisy 

proběhlých hovorů do PC, předat stav Internetového poradenství dle jeho pravidel a úklid po sobě dle 

dohody. 

 

§2 Obsazení služby 

1) Každou službu zajišťuje jeden pracovník LD, interní nebo externí.  

2) Službu je možné v mimořádných případech posílit nebo vyměnit přivoláním dalšího pracovníka.  

3) Pracovníkem LD se myslí ten, který plní pravidelně všechny níže popsané povinnosti. Především se 

pravidelně zúčastňuje seminářů, supervizí a každý měsíc má minimálně jednu službu na LD.  

 

§3 Rozpis služeb 

1) Formulář na rozpis služeb připravuje Kmenová pracovnice (dále KP)  a to vždy na pravidelný seminář 

pro pracovníky LD, který se koná v pravidelném domluveném termínu každý měsíc. 

2) Služby si zapisuje každý pracovník individuálně sám, podle vlastních možností a úvahy a s ohledem na 

ostatní pracovníky LD. To znamená: minimálně jednu službu měsíčně (více než dvě služby měsíčně je 

možné zapsat až tehdy, když se všichni zapsali do formuláře a přesto ještě zůstaly neobsazené služby).  

      Služby se zapisují takto:  

- každý z přítomných na semináři si postupně zapíše jednu službu na budoucí měsíc (za         

      omluvené tuto službu napíše KP) 

- druhou službu si každý z přítomných zapíše až mají všichni zapsánu službu první (za   

      omluvené druhou službu napíše KP nebo jím pověřený pracovník)  

-    za správné zapisování služeb je zodpovědná KP 

 

3) Pokud některá služba zůstává neobsazená, je povinností KP zajistit její obsazení. Takovouto službu je 

možno rozdělit mezi více pracovníků. 

4) KP je povinna zajistit, aby všechny služby byly na počátku měsíce obsazeny. 

5) Jestliže pracovník LD z vážných zdravotních, pracovních, rodinných nebo osobních důvodů nemůže 

nastoupit službu v zapsaném termínu, službu si může vyměnit s jiným pracovníkem nebo ji podstoupit 

jinému pracovníku na základě vzájemné dohody nebo ji zrušit bez náhrady. O zvolené variantě 

informuje KP. 

6) S výjimkou akutních situací není KP povinna zajistit výměnu služeb. 

7) Externí pracovník je povinen oznámit předem vedoucímu LD svou déle jak měsíc trvající pracovní 

nepřítomnost s upřesněním délky nepřítomnosti. Jestliže nepřítomnost (neabsolvuje ani jednu službu) 

dosáhne délky dvou měsíců, přestává být pracovník stálým pracovníkem LD a stává se 

nesloužícím pracovníkem LD. Nesloužící pracovník má právo zúčastňovat se všech veřejných akcí 

pro pracovníky LD Kladno (např. vzdělávací akce), ale není přítomen na seminářích a supervizích 

a to až do doby, kdy je opět připraven na službu na lince důvěry. Tzn. absolvuje po konzultaci 



s vedoucím LD „náslechy“ na lince důvěry v počtu deseti aktivních hovorů a po těchto „násleších“ 

a službou pod intervizí vedoucího LD se opět stává pracovníkem LD.  

 

§4 Průběh služby 

1) Pracovník je povinen přicházet do služby včas (viz. §1). 

2) Při příchodu do služby se pracovník LD zapisuje do knihy příchodů a odchodů (více jak 12 hodin služby 

zapisuje do dvou řádků knihy - do 24
.00

 hodin a od 0
.00

 hodin) a změnu služby v počítači. 

3) Předání služby se děje ústní formou. Předávající informuje o klientech, hovorech a mailech 

Internet.poradenství. 

4)  Informuje o všech mimořádných událostech, ke kterým došlo během jeho služby, informuje o zjištěných 

závadách. 

5) Na začátku služby se pracovník seznámí s hovory, které proběhly na LD od doby, kdy měl poslední 

službu. 

6) Pracovník LD se do telefonu hlásí jako „Linka důvěry Kladno“. Neuvádí své jméno ani na žádost 

klienta, zrovna tak nechce znát od klienta jeho jméno. Nevytváří obvykle osobní vázanost na sebe, ani na 

sociální službu LD.  

7) Během služby není dovoleno vyvěšovat telefony. 

8) Není též dovoleno přivádět bez předchozího souhlasu vedoucího LD na pracoviště osoby, které nemají 

k LD pracovní vztah. 

9) Pracovník nesmí opustit pracoviště, dokud není vystřídán jiným pracovníkem LD, vyjímku představuje 

pouze zdraví, nebo život ohrožující událost na pracovišti, náhlé vážné zhoršení zdravotního stavu. Je-li 

to možné, pracovník LD při těchto situacích přivolá pomoc nebo zástup pomocí telefonu. 

10) Během služby může pracovník využívat veškeré zařízení LD dle svého  uvážení s ohledem na to, aby byl 

kdykoli připraven poskytovat kvalitní službu LD. 

11) Služba končí tehdy, když pracovník ukončil všechny činnosti spojené s prací na LD (hovor, zápis 

hovoru), ústně předal službu pracovníkovi LD a uvedl pracoviště do pořádku (tj.: jsou uklizeny 

předměty, které pracovník během služby potřeboval, umyté nádobí, utřená pracovní deska, kuchyňská 

deska atd.) 

12) Ukončení služby pracovník LD zapíše do knihy a do počítače. 

13) V místnosti LD je zakázáno kouřit a požívat alkohol nebo jiné zakázané drogy. 

 

§5 Návštěvy,  mlčenlivost 

1) Z bezpečnostních a provozních důvodů není adresa LD veřejně oznamována. 

2) Každá návštěva je zaevidována do profesních kontaktů v PC – kdo, z jaké instituce, od kdy, do kdy 

návštěva probíhala, za jakým účelem. 

3) Návštěvy ze spolupracujících institucí musí být předem ohlášeny vedoucímu LD. Pokud není vedoucím 

LD schváleno jinak, mohou proběhnout jen v průběhu služby.  

4) Návštěvy rodinných příslušníků pracovníků nebo nesloužících pracovníků jsou možné po předchozím 

oznámení vedoucímu LD. 

5) Externí pracovník má právo nepustit na LD v průběhu své služby neohlášenou návštěvu. 

6) Externí pracovníci mohou pobývat na LD mimo službu pouze se souhlasem službu konajícího 

pracovníka. 

7) Žádná návštěva nemá přístup k informacím o klientech. 

8) Všechny osoby, které LD fyzicky navštíví, musí být osoby osobně známy pracovníkovi LD. Při 

opakovaných návštěvách je nutné, aby osoba přicházející na LD byla vázána mlčenlivostí, tzn. 

Písemným prohlášením o mlčenlivosti. 

9) Osoby v zácviku mohou přicházet na LD v předem stanovených časech nácviku – tzn. náslechy, 

semináře, osobní konzultace. O jejich přítomnosti musí být službu konající pracovník LD upozorněn 

předem. 

10) Pracovník  je  povinen  umožnit  náslech osobě,  která je  ve vztahu k LD a to v rámci nácviku, stáže.  

      O  náslechu  musí  být  sloužící  pracovník  informován  minimálně  3  dny  předem.  Náslech  nesmí     

      zasahovat  do řádného průběhu služby, tzn. že osoba na náslechu musí respektovat provozní řád LD   



      a  instrukce  službu  konajícího  pracovníka.  Pokud  sloužící  pracovník  LD není předem o náslechu   

      informován, má právo náslech odmítnout. 

11) Pracovníci nemohou podávat informace o jménech, službách a telefonních číslech KP a externích 

pracovníků LD. Tyto dotazy má právo každý pracovník LD nezodpovědět komukoli s odkazem na 

vedoucího LD. 

 

§6 Další vzdělávání pracovníků LD (semináře, supervize a stáže) 

1) Pracovník LD má právo a povinnost zúčastnit se seminářů, supervizí a intervizí, a vzdělávání. 

2) Pracovníci LD tvoří tým. Proto se vzájemně setkávají na semináři. Pravidelný seminář pro pracovníky 

LD se koná 1x měsíčně. Pracovníci LD zde konzultují  strategii u jednotlivých klientů. Poskytují si 

podporu a vzájemnou intervizi. 

3) Jednu absenci na semináři je možno omluvit, pro druhou v řadě je nutné uvést nevyvratitelné důvody. 

Pracovník se dvěmi a více absencemi je vyřazen ze stavu aktivních pracovníků LD až do doby, kdy 

projde intervizí, nebo modelovým hovorem. 

4) Ze semináře jsou psány zápisy pověřeným pracovníkem, založeny v papírové podobě a vyvěšeny na PC. 

Pracovník LD, který se semináře nezúčastnil, má povinnost seznámit se s děním a změnami ujednanými 

na tomto semináři.  

5) Supervize je povinná pro všechny členy týmu LD. Supervize se nezúčastňují pouze nesloužící 

pracovníci LD. V případě neschůdnosti termínu týmové supervize je možné poskytnout supervizi 

individuální. O tuto supervizi žádá pracovník sám akreditovaného supervizora ČAPDL. 

6) Pracovník LD má právo na bezprostřední konzultaci po problémovém hovoru s kýmkoli z týmu. 

7) Pracovník LD je povinen dbát na svůj osobní a profesionální rozvoj. Pracuje na svých slepých místech 

(nezpracovaná událost z individuální historie, ne plně dostupná aktuální paměti nebo odsunutá z vědomí, 

stejně jako pocity, které se k ní vážou. Pokud klient zavolá s podobným problémem, pracovník není 

schopen zaujmout neutrální postoj, chybí mu orientace a adekvátní citlivost. Práce na slepých místech je 

práce na sobě.), aktivně se zajímá o nové informace spojené s prací na LD, uchovává si přehled o lokální 

databázi a situaci v regionu. 

8) Pracovník LD je schopen a ochoten reflektovat svou práci a sebe v ní. 

9) Pracovník LD má úctu ke klientům. 

 

§7 Programové vybavení LD  

Bez souhlasu vedoucího LD není povoleno využívat počítačové vybavení (včetně tiskárny) k jiným účelům, 

nežli k činnostem, vyplývajícím z činnosti LD. Není dovoleno cokoli nahrávat, instalovat nebo upravovat 

parametry instalovaných programů. 

 

§8 Ostatní 

Pracovníci LD a nesloužící pracovníci LD Kladno se při práci na LD řídí etickými pravidly a provozním 

řádem LD Kladno. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č.3 

               ETICKÝ KODEX pracovníka LD Kladno 

 

 
1) Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc v tísni. 

 

2) Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření. 

 

3) Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o 

možnostech následné péče. 

 

4) Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění 

k vlastnímu řešení jeho problémů a k vlastnímu řešení jeho problému a snášení jeho starostí. 

 

5) Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i 

pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro 

orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat jen vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na 

jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. 

 

6) Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství nebo politiky, 

nebo ideologie. 

 

7) Pracovník LD nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, 

náboženských a jiných potřeb či přání. 

 

8) Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a výcvikem akreditovaným orgány ČAPLD, 

jeho výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti, odpovídající potřebám práce na LD. 

Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi i intervizi a podporu. 

Supervize jeho práce je pro něj povinná. 

 

9) Pomoc lidem na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu 

služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č.4 

 

 

DOTAZNÍKOVÉ  ŠETŘENÍ :  

Reflexe  zkušeností  současných pracovníků LD Kladno 

 

Prosím, odpověz  mi na tyto otázky :  

 

1) Jaké provozní zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe  

    v průběhu práce na LD důležité?    Zkus uvést aspoň 3. 

 

2) Jaké odborné zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe  

    v průběhu práce na LD důležité?   Zkus uvést aspoň 3. 

 

3) Vycházíme z toho, že jsme učící se organizace – tedy učíme  

     se i  v průběhu činnosti.  

     Zkus si, prosím, vzpomenout, které situace (pozitivní i     

     negativní) v týmu nebo s klienty byly pro tebe  učící? 

 

     4) co tě na práci na LD překvapilo? 

 

 

 

Moc děkuji.  

 

 

 

 


