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Anotace 

Bakalářská práce  „Vývoj a proměna pracoviště linky důvěry Kladno“ 

se zabývá v teoretické části metodou telefonické krizové intervence. 

V další části rozebírá etapy vývoje pracoviště Linky důvěry Kladno od 

počátku do současnosti. Dále se zabývá týmovým životem pracovníků 

včetně jejich motivací k práci na lince důvěry.  Důležitou součástí 

práce je pohled na problémy pracoviště a na to, co pracoviště posiluje. 

 

Annotation 

The thesis "Development and transformation of the workplace helpline 

positive" deals with the theoretical issue of telephone crisis 

intervention. The next section examines phases of development work 

helpline Kladno from the beginning to the present. It also deals with 

life in the team, including motivation to work on the line of trust. An 

important part of the work is to look at problems in the workplace and 

what enhances the workplace 
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anonymita, standardy kvality, aktivní naslouchání, supervize, intervize 
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intervision 
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Úvod 

    Tato práce se zaměřuje na sociální službu Telefonická krizová pomoc. Do hloubky se 

zabývá vývojem jednoho konkrétního pracoviště: Linkou důvěry v Kladně. 

    Cílem práce je popis a reflexe fungování tohoto pracoviště od počátku činnosti až do 

konce roku 2012 za účelem přispět ke zkušenostnímu potenciálu pracovišť linek důvěry 

a dotknout se některých obecných aspektů sociálních služeb.  

    Práce má teoretickou a praktickou část. 

    Teoretická část obsahuje následující otázky : Zařazení sociální služby telefonické 

krizové pomoci v  Zákoně č. 108 o sociálních službách, 2006 sb. a naplňování jeho 

požadavků na pracovišti Linky důvěry v Kladně. Dále obsahuje komentovaný popis 

metody telefonická krizová intervence.  

    Praktická část prezentuje výsledky mapování, jak fungovalo a jak se vyvíjelo 

pracoviště Linky důvěry v Kladně. Sleduje vývoj pracoviště v oblasti rozvoje služby po 

technické stránce, profesní vývoj pracovníků a zaměřuje se na důležité změny, které 

pracoviště ovlivnily.   

    Praktická část také obsahuje reflexe zkušeností současných pracovníků ve vztahu k 

práci na Lince důvěry v Kladně. 

 

    Když jsem konzultovala téma své bakalářské práce na katedře, vyjádřila jsem svůj 

pocit, že mám dlouholeté zkušenosti v práci na lince důvěry a že bych tyto ráda využila 

při jejím psaní. Společně s doktorkou Vodáčkovou jsme zformulovaly téma : Vývoj 

pracoviště Linky důvěry Kladno. 

    Měla jsem radost, že mám důvod potenciál tohoto pracoviště zúročit na tomto poli. 

Jsem si vědoma, že v některých tématech se musím obzvláště soustředit na svoji 

objektivitu.  

 

    Ve své práci jsem si položila otázky: 

Jakými změnami prošla Linka důvěry Kladno? 

Kdo byli její pracovníci a jak se rozvíjely jejich dovednosti? 

Jak stoupaly nároky na práci?  

Jak přispívá pracoviště ke zkušenostnímu potenciálu linek důvěry? 

    Svou bakalářskou prací bych chtěla podpořit důležitost a užitečnost práce linek 

důvěry. Jsou často prvním kontaktem pro lidi v těžké situaci. Jsou snadno dostupné a 

pracují zde empatičtí pracovníci hodni ocenění, protože jejich práce je náročná. 
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    V  teoretické části popisuji sociální službu telefonické krizové pomoci a jak je  Zákon 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách naplňován na pracovišti Linky důvěry v Kladně. 

Dále popisuji formu práce telefonické krizové intervence,  její výhody a nevýhody.   

    V  praktické části se zaměřuji na vývoj pracoviště Linky důvěry Kladno a uvádím 

zkušenosti současných pracovníků formou dotazníkového šetření. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ZÁKON Č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a linky důvěry 

V této části budu definovat sociální službu linky důvěry (dále LD) dle Zákona 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Také uvedu  konkrétní způsob, jak je tento zákon 

naplňován na pracovišti Linky důvěry Kladno. 

 

 

1.1 Linka důvěry je sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb. o 

sociálních službách 

    Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách v § 55 definuje službu: Telefonická 

krizová pomoc: „Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na 

přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo 

v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.“ 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 

    Terénní služby jsou dle § 33 poskytovány v přirozeném sociálním prostředí osobě, 

která takovou pomoc vyhledá. V případě linky důvěry platí tento požadavek naprosto 

vzhledem k tomu, že uživateli služby stačí jakýkoli telefonní přístroj, aby službu 

vyhledal. 

    Služba telefonické krizové pomoci je zařazena mezi služby sociální prevence dle § 53 

: „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a 

oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence 

je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost 

před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“ 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 

     

  Telefonická krizové pomoci patří mezi soc. služby poskytované bez úhrady dle § 72. 
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1.2. Jak Linka důvěry Kladno naplňuje požadavky Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách, které platí pro všechny sociální služby 

 

    Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách  definuje „Základní zásady“ poskytování 

sociálních služeb : 

 „(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství 

(§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.  

          

    (2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb 

musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně 

určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální 

začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě 

takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a 

základních svobod osob.“ (http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-

sluzbach/) 

 

 

    „Základní zásady“ platí na všech linkách důvěry od jejich vzniku a byly a jsou 

zakotveny ETICKÝM  KODEXEM  od roku 1995, kdy se pracovníci linek důvěry  

spojili v organizaci ČAPLD – Českou asociaci pracovníků linek důvěry, registrovanou 

v dubnu 1995. Ihned se členem ČAPLD stal vedoucí linky důvěry Kladno a všechna 

doporučovaná pravidla práce prosazoval na kladenském pracovišti.  

 

    Stanovy ČAPLD, vypracované v roce 1994 definují asociaci takto : „Česká Asociace 

Pracovníků Linek Důvěry (dále Asociace) je stavovským občanským sdružením 

občanů, pracujících v zařízeních psychosociálních služeb (zdravotnických, 

poradenských neb jiných) specializujících se částečně nebo plně na krizovou telefonní 

pomoc. 

Svou působnost zaměřuje zejména na: 

- Ochranu zájmů klientů kontaktujících LD, 

- Napomáhá při vzdělávání profesionálních a laických pracovníků LD formou výcviku,    
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  supervize a konzultační činnosti, 

-   Vydává kvalifikační osvědčení, 

-   Sleduje rozšiřování LD do dalších regionů, 

- Dbá o návaznost další péče o klienty LD formou kvalitního mapování  

psychosociálních služeb, případně iniciuje zřizování specializovaných středisek   

odborné či laické pomoci tam, kde je jejich absence, 

- Spolupracuje s institucemi působícími v oblasti psychosociálních služeb v ČR i   

v zahraničí, 

-  Informuje veřejnost např. formou spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky,  

osvětovou činností apod., 

-   Organizuje přednášky, semináře a další akce pro členy i nečleny Asociace, 

-   Vydává „Etický kodex“ pracovníka LD“. 

 

    Kromě vzdělání pracovníků v sociálních službách, které je požadováno v Zákoně  

č.108/2006 Sb. o sociálních službách, vyžaduje  LD Kladno od svého zřízení, aby každý 

pracovník prošel kurzem Telefonické krizové intervence (dále TKI). Tento požadavek 

byl v rámci ČAPLD uplatňován od začátku, tedy od roku 1994 pro všechny členy 

ČAPLD jako minimální způsobilost pro práci na LD.  Je to akreditovaný 150 hodinový 

kurz. Má tyto základní tematické okruhy: 

- Technika hovoru, 

- Týmová práce, 

- Psychopatologie, schopnost detekce, 

- Tělo, nemoc a krize, 

- Gynekologie a sexuologie, 

- Týrané a zneužívané osoby, 

- Závislost (jako osobnostní charakteristika), 

- Suicidium a trauma, 

- Specifika krizové intervence dětí a dospívajících, 

- Sociálně-právní problematika. 

Forma:  kombinace zážitku, sebepoznání a přednášek 

Ohledně požadavků na odbornost pracovníka na lince důvěry probíhaly diskuse 

v odborné radě ČAPLD. 
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1.3. Podmínky poskytování sociálních služeb 

V § 88 Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách uvádí povinnosti poskytovatelů 

sociálních služeb : 

       „a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž 

poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu 

poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby, 

       b) informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho 

vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních 

služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným, 

       c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní 

osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a 

které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby, 

       d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení 

pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny 

osoby, 

       e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým 

poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny 

osoby, 

       f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a 

schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o 

průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za 

účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované 

sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců, 

       g) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o 

poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b), 

       h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb 
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       i) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání 

důvody uvedené v § 91 odst. 3.“(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-

socialnich-sluzbach/) 

 

    Tyto povinnosti plní LD specifickým způsobem, vzhledem k charakteru jejích služeb. 

Má  zřízeny internetové stránky, na kterých jsou všechny informace dostupné 

veřejnosti. Dále rozdává prostřednictvím dobrovolníků informační letáky o svých 

službách . 

Vzhledem ke  druhu poskytované služby jsou pracovníci povinni na tyto informace 

odkazovat, protože uživatelům služby většinou jejich naléhavá situace nedává prostor se 

jimi zabývat ve chvíli kontaktu s pracovníkem LD. 

V případě služby linky důvěry nevyplývají uživateli žádné povinnosti, se kterými by byl 

seznamován dle §88, odstavec „b)“. 

 

    Linka důvěry v Kladně byla zřízena v roce 1995, tedy dlouho před Zákonem 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Jak se postupně vyvíjela profesionalita práce a nároky na odbornost pracovníků,  budu 

podrobně rozvádět v další části práce. Také se budu zabývat  pracovním týmem, který 

během doby jejího provozu prodělal mnoho změn.  

 

 

 

1.4. Telefonická krizová intervence (dále TKI) 
 

    Pracovníci linek důvěry pracují s klienty formou tzv. telefonické krizové intervence 

(dále TKI). 

Telefonní krizová intervence má určitá specifika, kterými se liší od krizové intervence 

(dále KI) - tváří v tvář. 

 

V procesu TKI můžeme identifikovat několik etap (Vodáčková 2002): 

 

 „Navázání kontaktu.  

Tato etapa je velmi podstatná, klient může prožívat řadu pocitů, které mu nedovolují 

začít snadno, např. strach, úzkost, bezradnost, beznaděj, stud, zármutek a může se 
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chovat neadekvátně. Za této situace bývá navázání vztahu obtížnější. Vhodnou 

technikou v této fázi je akceptace klienta se všemi jeho projevy a snaha o zajištění 

bezpečí, protože jen ten, kdo se necítí ohrožen, bude schopen navázání kontaktu a jeho 

pokračování. Při TKI může pocity volajícího v počátku hovoru ovlivnit způsob, jakým 

se pracovník ohlásí (zní neutrálně, laskavě, agresivně, unaveně, otráveně, rutinérsky). 

Může k tomu přispět i to, kolikrát telefon zazvoní. Za optimální se považuje vzít telefon 

při třetím zazvonění. 

 

Základní orientace v situaci.  

Cílem je zjistit ty údaje, které jsou pro daný rozhovor podstatné. Jde především o 

základní údaje o klientovi (věk, pohlaví, sociální situace apod.), očekávání a zakázka 

klienta, zjištění základních souvislostí. Zjišťujeme tedy, co se stalo, kdy se to stalo a za 

jakých okolností k situaci došlo. Měli bychom získat informace, které mohou ozřejmit 

klientovy obtíže a mohou se stát vodítkem k řešení. 

Klientovi jde v rozhovoru zpravidla o něco konkrétního, co by chtěl vyřešit, získat, 

dozvědět se. Je důležité, toto zjistit, zeptat se na toto klienta. Dále následuje práce na 

zakázce. 

Pracovník by měl mapovat, jaké zdroje klient má k překonání situace, měl by klienta 

podporovat a společně s ním hledat možná řešení. 

 

Závěr rozhovoru.  

Je to obvykle ve chvíli, kdy klient dostatečně prohovořil svoji zakázku. 

V některých případech dá klient signál, že rozhovor může skončit.  

Může dojít k situaci, kdy klient nechce ukončit rozhovor, protože se cítí osamělý. 

Pracovník by měl s klientem udělat dohodu o časovém limitu rozhovoru.  

Lucká (in Matoušek, 2003) připomíná, že je potřeba zjistit, zda nejsou ohroženy jiné 

osoby (např. krizi prožívá matka malého dítěte a nemusí být schopná se o dítě řádně 

postarat).“ 

 

     Telefonická krizová intervence (TKI) má následující výhody (Štěpánková, 2004): 

„Snadná dostupnost. TKI je klientům nejblíže – je právě tak blízko, jak daleko je 

nejbližší telefon. Mobilní telefon pak umožňuje zavolat prakticky odkudkoliv. 

Okamžitá pomoc. Možnost zavolat kdykoli a odkudkoli. Tím, že klient v akutní situaci 

zavolá okamžitě, nedochází k časovému prodlení mezi okamžikem, kdy klient sám cítí 
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nutnost a nevyhnutelnost pomoci, a okamžikem, kdy mu je pomoc poskytnuta. 

Bezbariérovost. Telefon umožňuje překonat interpersonální i geografické bariéry. Na 

linku důvěry se může obrátit každý, kdo to považuje za vhodné nebo za nutné.  

Bezpečí a kontrola klienta. Telefon představuje jedinečnou formu poskytnutí pomoci – 

odpadá strach klienta z cizího prostředí, klient může zůstat tam, kde se cítí dobře. Je to 

on, kdo má nad situací kontrolu a určitou moc. Klient může kdykoli zavěsit a tím 

přerušit kontakt. 

Anonymita klienta. Zachování anonymity je velkou výhodou, je jedním z důvodů, proč 

klienti tuto formu vyhledávají. Anonymita usnadňuje sebeotevření se klienta, anonymita 

redukuje strach klientů ze zesměšnění, odsouzení či zneužití poskytnutých informací. 

Anonymita interventa. Podobně jako klienta chrání anonymita i pracovníka linky, 

zabraňuje, aby se klient na pracovníka nezdravě fixoval. Významnou roli může sehrát i 

představa klienta o interventovi. Rozhodne-li se klient pro osobní návštěvu, vytváří si 

představu, jaký pracovník bude, realita však může být odlišná. Při TKI je dán 

dostatečný prostor k tomu, aby si klient vykonstruoval takového interventa, jakého 

potřebuje. Tato iluze mu může poskytnout pocit bezpečí, důvěry a jistoty. 

Nízké náklady. Služby TKI jsou zdarma, platí se jen běžné telefonní poplatky.“  

 

TKI má ale také své nevýhody (Štěpánková, 2004): 

„Absence vizuálního klíče. Nevíme, jak daná osoba vypadá, jaký má výraz obličeje, 

gesta a mnoho dalších nonverbálních charakteristik, které získáváme při kontaktu tváří v 

tvář. 

Redukce informací o klientovi. V důsledku absence vizuálního klíče má pracovník 

mnohem méně informací o klientovi.  Krizová intervence tváří v tvář umožňuje 

využívat velkého množství neverbálních projevů, které jsou po telefonu přece jen hůře 

identifikovatelné. 

Časový stres. V rámci TKI pokud se nepodaří rychlé navázání kontaktu a brzké 

vybudování určitého stupně důvěry, volající s velkou pravděpodobností zavěsí. Délka 

hovoru také může být ovlivněna kreditem karty volajícího, určitým 

množstvím mincí, které má k dispozici, vybitím baterie mobilního telefonu a dalšími 

vlivy. 

Přerušení kontaktu. Tento bod souvisí s předcházejícím, hovor může být přerušen z výše 

vyjmenovaných důvodů. K přerušení může také dojít v důsledku poruchy telefonní sítě, 

slabého signálu. Podobné situace vyvolávají u pracovníků nepříjemný prožitek 
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„nedodělané práce“ a mohou být pro ně silným zdrojem stresu. Ale také pro klienta je 

tato situace negativní, protože „neví, co se stalo“ a může si ohledně toho vytvářet různé 

fantazie („On mi to zavěsil!?!“). 

Nedostatečná zpětná vazba. Hovory na lince jsou zpravidla jednorázové, a proto nemá 

pracovník většinou zpětnou vazbu o účinnosti zásahu. 

Náročnost. Telefonická intervence je v mnoha směrech obtížnější a náročnější, než jiné 

formy pomoci. 

Nevýhodu plynoucí z absence vizuálního kontaktu s klientem může pracovník snižovat 

technikami aktivního naslouchání (zrcadlení, parafrázování, shrnování, objasňování, 

rekapitulace, kotvení, zhodnocení). 

Většina emocí se projevuje v hlase, tudíž pracovník může usuzovat na stav klienta podle 

jeho hlasu a celé paraverbální komunikace (např. tempo řeči, hlasitost, přízvuk, pomlky 

zřetelnost, plynulost). Velmi důležité je v TKI i dotazování, které pomáhá pracovníkovi 

zmapovat stav a situaci klienta. Otázky by měly být formulovány tak, aby dávaly 

klientovi prostor mluvit o tom, o čem mluvit potřebuje a netlačily ho směrem, kterým 

nechce jít.“   

 

 

1.5.  Pracovníci linky důvěry a jejich kompetence 

    Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje pracovníky, kteří mohou 

sociální služby vykonávat v § 115 : 

Okruh pracovníků 

        „ (1) V sociálních službách vykonávají odbornou činnost           

       a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 

       b) pracovníci v sociálních službách, 

       c) zdravotničtí pracovníci, 

       d) pedagogičtí pracovníci, 

       e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují 

sociální služby. 

      (2)Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem44a).“  

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 
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       Na linkách důvěry pracují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, 

jejichž odbornost je definována v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 110:  

     „(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je                   

       a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených 

na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 

práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

       b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41), 

       c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání 

sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského 

vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), 

       d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání 

sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s 

maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 

1998.“ (http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v  § 116 definuje pracovníky v sociálních 

službách takto : 

 Pracovníci v sociálních službách 

      „ (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává  

       d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním 

poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti 

při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování 

pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“ (http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 

………….. 
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       „(5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách                

d) uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné 

vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování 

akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 

odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110.“ 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/) 

 

    „Kompetence pracovníka (Havrdová, 1999) v pomáhajících profesí stručně  lze 

shrnout následujícím způsobem: schopnost zorientovat se v potřebách a možnostech, 

vymezit si s klientem oblast a plán spolupráce, schopnost rozeznávat silné a slabé 

stránky klienta a možnosti klienta a jeho okolí, schopnost podporovat jejich 

soběstačnost a sebeúctu, znalost metod a systémů služeb, schopnost je správně použít ve 

prospěch klienta, pomáhat mu je přijmout a ukončit.“ 

 

    „Práce krizového interventa znamená zátěž, která může snadno přerůst do 

chronického stresu a syndromu vyhoření. Důvodem je neustálá připravenost poskytovat 

pomoc, široký rozsah problematiky (široké spektrum problémů), kontakt s lidmi 

prožívající silné emoce, nutnost rozhodovat se pod časovým tlakem a často za 

nejednoznačných nebo nedostačujících informací, nepředvídatelnost úkolů, doby trvání 

jejich uskutečňování, nejistý efekt intervence, malá nebo žádná zpětná vazba.“ 

(Štěpánková, 2004) 

    „Pracovník je konfrontován s příběhy klientů, vystaven intenzivním emocím, což 

vyžaduje neustálou revizi vlastního názoru na smysl utrpení druhých, revizi postojů k 

lidem a ke světu. Setkávání se s nezaviněným utrpením a nepochopitelnou krutostí, staví 

pracovníka před otázku vlastní víry v bezpečnost světa, přesvědčení o vlastní 

nedotknutelnosti, zatěžuje jej existenciálními dilematy. Prevencí nežádoucích dopadů na 

pracovníka je kvalitní supervize a péče pracovníka o sebe a na „sobě“. Pracovník by 

měl mít možnost sdílet náročné prožitky s ostatním pracovníky, být schopnost reflexe a 

sebereflexe, kompenzovat stres jinými aktivitami, rozvíjet své zájmy a udržovat 

rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.“ (Štěpánková, 2004)  
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1.6. Záznamy o poskytování služby linky důvěry    

V § 88 Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách uvádí mezi povinnosti 

poskytovatelů sociálních služeb v odstavci    „ f) plánovat průběh poskytování sociální 

služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, 

vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit 

průběh poskytování sociální služby“ (http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-

socialnich-sluzbach/) 

 

    Záznamy o poskytování služby LD jsou vedeny písemně v počítačovém programu, 

který se jmenuje „LDW“, vytvořeném speciálně pro zápisy hovorů na linkách důvěry a 

v krizových centrech. Protože linky důvěry pracují anonymně, hovory v žádném případě 

nenahrávají, v zápisech jsou uvedeny jen ty informace, které uživatel pracovníkovi sám 

sdělí.  (například věk, rodinný stav, sociální situace). Jméno a místo, odkud volá, 

uvedeny nejsou a to i v případě, kdy uživatel toto sdělí. Pracovník mluví s klientem na 

telefonu, na kterém není vidět klientovo číslo telefonu. 

    Zápis každého kontaktu je velmi podrobný, ale vylučuje identifikační údaje. 

V záznamovém listě se uvádějí základní informace o kontaktu a klientovi. 

 

        Nejprve se rozdělují kontakty na : zazvonění, omyl, zneužití, mlčení, hovor za 

účelem sex.uspokojení, testovací hovor, poskytnutá informace, profesní kontakt a 

hovor. 

 

    Linka důvěry Kladno za zazvonění považuje kontakt, kdy telefon jen zazvoní jednou 

až třikrát a po zvednutí sluchátka je slyšet oznamovací tón. Konzultanti obvykle zvedají 

telefon po třetím zazvonění. Zkušení pracovníci to považují za nejvýhodnější pro 

klienta, získá čas a není přitom vystaven dlouhému čekání.. 

 

    Omyl je jasný – člověk, který se dovolal , chtěl se výslovně dovolat jinam. 

 

    Zneužití je diskutovaný kontakt. Většina nejasných kontaktů je považována za 

testovací hovory. I člověk, který nějakým způsobem nadává, je klient, jenž může 

testovat službu. Tento pojem zůstal v počítačovém programu spíše z důvodů 

historických. Až do devadesátých let tak byly označovány všechny hovory, kterými 
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volající testovali linku anebo z jiných důvodů nemysleli své volání vážně. Postupem 

doby začali pracovníci o těchto typech volání uvažovat v pozitivnějším rámci, jako o 

takových druzích kontaktu, kterými volající linku zkouší, testuje a vytváří si tak 

příležitost ji využít někdy později znova z vážných důvodů. Pracovníci vycházejí 

z předpokladu, že i testující může mít nějaký vážnější problém, který si zatím netroufá 

otevřít, a tak linku zkouší anebo využívá (nikoli zneužívá) v emočním přetlaku.  

 

    Mlčení je specifický kontakt s klientem, který z nějaké příčiny nechce nebo nemůže 

mluvit. Konzultant s mlčením pracuje metodicky tak, že vyjadřuje pochopení  a dává 

prostor, aby volající začal mluvit až bude sám chtít a bude se na to cítit. Někdy 

pracovník navrhuje, že se bude ptát a klient může odpovídat ano-ne a to až do chvíle, 

kdy bude pro něj snadnější začít mluvit sám od sebe. Pokud se i přesto nepodaří hovor, 

označujeme tento kontakt za mlčení. 

 

    Hovor za účelem sexuálního uspokojení se  na linkách důvěry vyskytuje poměrně 

často. Volajícími bývají muži, kteří se uspokojují při telefonním kontaktu 

s konzultantkou, která v první chvíli nemusí rozpoznat, o co mu jde, pokud volající 

nabízí téma, které vypadá jako vážný hovor. Každopádně i přes zakázku sexu po 

telefonu, na níž nepřistoupí, může zůstávat otevřená možnosti, že volající přinese 

problém. Toto téma se bohužel nedostává obvykle do supervize a pak narůstá vztek.  

 

 

    Testovací hovor je kontakt s klientem, který si pravděpodobně potřebuje ověřit naši 

službu. Zkouší, zda tu jsme a může i zkoušet způsob naší práce. Často také takový 

kontakt proběhne s opakovaně volajícím klientem, který si vybírá, s kterým 

pracovníkem bude mluvit. Tomuto tématu se budu ještě věnovat.  

 

    Poskytnutá informace je kontakt, kdy klientovi pracovník poskytuje informace 

převážně o psychosociální síti v Kladně, případně může na internetu vyhledat i služby 

v jiných městech. 

 

    Profesním kontaktem rozumíme kontakty s jinými profesními pracovníky, například 

když si Linka bezpečí ověřuje naši pracovní dobu nebo některá organizace potřebuje o 

nás informace. 
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    Termínem hovor se rozumí uskutečněný hovor s klientem dle kontraktu. Takový 

hovor potom pokračuje v dalším zápisu. Pracovník vyplní záznamový list hovoru a 

popíše hovor slovně tak, aby byl patrný postup kontraktu. 

 

    Na lince důvěry probíhají hovory jak jednorázové tak opakované. Klient, který volá 

po určitou dobu častěji, zpravidla několik dní, je zařazen do tzv. kartotéky  klientů a 

stává se pro konzultanty opakovaně volajícím. Takového člověka LD provází 

dlouhodobější tíživou  situací. Tým pracovníků v tomto případě domlouvá na 

společném postupu. 

 

    Dále se v záznamovém listu vyplňuje informace, zda klient volá spontánně nebo na 

základě domluvy, že zavolá, například ráno po nočním hovoru  a sdělí, jak se cítí aj. 

 

    Uvádí se také, koho se problém týká. Vždy se týká klienta, protože je to on, kdo 

volá. A zároveň se může týkat manžela, partnera, rodičů, dítěte, příbuzného, osoby 

nepříbuzné a nebo to není jasné, což také lze uvést. 

 

    Další údaje se vyplňují podle průběhu hovoru a podle zjištěných skutečností. 

Pracovník zjišťuje informace o klientově situaci s velkým respektem a netrvá na nich, 

protože toto by mohlo ohrozit poskytování služby – klient by hovor mohl ukončit. 

Služba LD zaručuje anonymitu a je na klientovi, jaké informace o sobě sdělí. 

   Uváděné údaje se týkají problematiky hovoru, zda byla partnerská, manželská, 

rodinná, sousedská, vrstevnická, týkala se vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, 

seznamování, nevěry a nebo zase může označit „jiná“ a rozvést ji. 

    Dále se zapisují informace o osobě volající : pohlaví, věk (pokud volající sám řekne, 

pokud ne, pracovník může i odhadnout, protože jsou situace, kdy není ani vhodné se na 

věk klienta ptát). Další kolonka je vyplnění, zda věk odpovídá nebo neodpovídá. Toto je 

informace důležitá pro další práci s klientem, který se evidentně dělá mladší nebo starší 

ať už k tomu má jakýkoli důvod. Uvádíme rodinný stav, zda má děti a kolik, zda má 

sourozence, jaké má vzdělání, zaměstnání včetně zodpovědnosti v něm a dosavadní péči 

o klienta, toto vše pokud se dovíme. Opět platí, že jsou situace, kdy toto není vhodné 

zjišťovat a není to ani pro situaci klienta důležité vědět. 
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    V záznamovém listu se uvádí aktuální a dlouhodobý tělesný a psychický kontext 

hovoru, psychický stav klienta při hovoru.  

 

   V poslední části záznamového listu jsou povinně zapisovány závěrečné údaje : 

 Závažnost hovoru  se týká vztahu k suicidiu. 

 Pomoc je informace o práci pracovníka, kterou s klientem dělal, například ventilace, 

informace, podpůrný rozhovor, poradenské vedení, racionální rozbor. 

Klienta často LD informuje o další sociální nebo psychologické pomoci v místě 

bydliště. Zapisuje se zde, zda ho LD někam doporučila. 

Poslední kolonkou je spokojenost klienta. 

  

    Záznamový list je velkou pomocí při zápisu a pro předávání informací v týmu. 

U opakovaně volajících klientů program umožňuje použití již vyplněného záznamového 

listu z předešlého hovoru s tímto klientem. Pracovník pak projde údaje a jen upraví, 

které se změnily. 

 

    Kromě záznamového listu  každý hovor konzultant popisuje vlastními slovy. 

    Na kladenské lince důvěry má vlastní slovní záznam průběhu hovoru pevně danou 

strukturu. Popis začíná určitým názvem pro hovor, který mu dá konzultant, dále údaje o 

volajícím, v případě opakovaně volajícího klienta to bývá nějaká přezdívka nebo 

označení. Další položkou popisu je zakázka a následuje informace, zda byla naplněna 

nebo ne. 

Poté už následuje popis průběhu hovoru s důrazem na viditelnost postupu pracovníka. 

    Na konci zápisu LD Kladno si vytvořila prostor pro údaj: sebereflexe pracovníka. Je 

to určitá psychohygiena pro konzultanta a dále se zde objevují témata, o kterých pak 

tým hovoří na seminářích, intervizích a supervizích. 
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1.7. Pracovní tým  

 

    Na lince důvěry je tým kolegů, který vytváří pracovní skupinu.  

Základní rysy každé pracovní skupiny jsou (Bedrnová 2002): 

    Společné cíle, které oddělují skupinu od okolí, společná činnost, s jejíž pomocí  

    směřuje skupina k realizaci těchto cílů, vnitřní struktura pracovních pozic a rolí, časté  

    vzájemné kontakty mezi spolupracovníky, relativně trvalé sociální vztahy, společné   

    pracoviště, vědomí příslušnosti ke skupině 

 

Základní dimenze skupiny jsou (Bedrnová 2002): 

Velikost skupiny, soudržnost skupiny, vyjadřující míru identifikace členů se 

skupinou, flexibilita, jako ovlivnitelnost společně sdílených postojů, hodnot a 

neformálních sociálních norem, uzavřenost, resp. otevřenost skupiny, které vyjadřují 

míru ochoty skupiny přijímat nové členy, polarizace skupiny, vyjádřená 

homogenitou či nehomogenitou skupinové orientace na společný cíl, stabilita 

skupiny, určená stálostí nebo proměnlivostí spolupracovníků, intimita skupiny, 

vyjadřující obsah a intenzitu vnitřních vzájemných vazeb mezi spolupracovníky, 

přitažlivost skupiny, která je určena atraktivností a autoritou společenského postavení 

skupiny, participace ve skupině, vyjadřující míru, v níž se spolupracovníci podílejí na 

rozhodování o cílech a činnosti pracovní skupiny, autonomie ve skupině, která 

vyjadřuje míru volnosti, již skupina poskytuje členům v jejich  jednání.  

 

V pracovní pozici a roli ve skupině působí (Bedrnová 2002): 

vlastní představy o pracovní roli (vlastní pojetí vykonávané práce, osobní hranice 

toho, co je správné a chybné, vhodné a nevhodné, představy a očekávání 

spolupracovníků, představy a očekávání řídících pracovníků (explicitně formulované 

požadavky na pracovníka v souladu s požadavky práce, pracovní skupiny i 

podnikové kultury jako celku), představy a očekávání vnějšího okolí, veřejnosti a 

zákazníků, skutečné zvládnutí pracovní role (vlastní jednání, vystupování, které 

může být někdy i v přímém rozporu s tím, jak si pracovník svou roli představuje) 

    „To, co v komerční sféře znamená spokojenost zákazníka, v sociální práci 

znamená pochopení pro potřeby klienta.“ (Matoušek, 2008) 
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    „Pokud má tým těžit ze své spolupráce, jeho členové musí být bez problémů 

schopni vzájemné kooperace. Aby byla týmová práce možná, musí se zásobit 

palivem přiměřených úkolů a vnitřní komunikace, ale potřebuje také růst a zábavu. 

Růst ve smyslu neustálého růstu schopností – učení týmu. Zábavu, protože týmu 

prospívá pozitivní působení, které znamená příjemnou atmosféru.“ (Clegg, Birch, 

2004) 

    „Chceme-li vytvořit schopný tým, musíme mu tyto základní hodnoty 

poskytnout. Přiměřené úkoly, vnitřní komunikaci, růst – pravidelné kurzy a čatba 

posunou hranice týmových schopností vždy o kousek dál, a zábavu – příležitost 

k navázání vzájemných vztahů.“ (Clegg, Birch, 2004) 

    „Akceptovat cíle a věřit jim je z motivačního hlediska důležité. Nemůžete beze 

zbytku splnit cíle, kterým nerozumíte. Nepochopení cílů může vést k neshodám 

mezi členy týmu. Cíle budou mít cenu pouze tehdy, budou-li si členové týmu mezi 

sebou rozumět.“ ((Clegg, Birch, 2004) 
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B. PRAKTICKÁ  ČÁST 

    V praktické části budu zkoumat vývoj LD Kladno od počátku do konce roku 2012. 

Vyhledám postupný rozvoj pracoviště s cílem zaznamenat, jak se měnil způsob práce a 

pracovní tým LD Kladno.  

Položila jsem si tyto otázky : 

Jakými změnami prošla Linka důvěry Kladno? 

Kdo byli její pracovníci a jak se rozvíjely jejich dovednosti? 

Jak stoupaly nároky na práci?  

Jak přispívá pracoviště ke zkušenostnímu potenciálu linek důvěry? 

    Předpokládala jsem, že naleznu významné změny, jak ve způsobu práce, tak 

v pracovním týmu.  

 

2. Etapy vývoje pracoviště linky důvěry Kladno 

 
2. 1. Úvod 
 
    Linka důvěry v Kladně byla zřízena v roce 1995, tedy dlouho před Zákonem 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

    Pracoviště od svého založení prošlo vývojem od nadšení k profesionalitě. Podrobně 

popíšu, jak se postupně vyvíjela profesionalita práce a jak stoupaly nároky na odbornost 

pracovníků. Také se budu zabývat vývojem pracovního týmu linky důvěry a změnami, 

kterými prošel. 

      

     V této části práce popíšu jednotlivé etapy vývoje pracoviště LD Kladno. Cílem 

popisu je zaznamenat postupný rozvoj Linky důvěry Kladno v letech 1995 až 2012. 

    Vývoj pracoviště LD Kladno jsem rozdělila na 6 etap, u nichž v záhlaví uvádím 

základní označení jejího průběhu. Každá etapa vždy končí rokem, kdy pracoviště 

prožilo důležitou změnu nebo událost. Rozdělila jsem vývoj na šest etap vzhledem 

právě k těm změnám a důležitým událostem v životě pracoviště. 

U každé etapy uvedu základní popis pracoviště v té době v těchto oblastech :  

- Management a pracovníci, 

- Požadavky na vzdělání a dovednosti při přijímání nového pracovníka, 

- Nároky na vzdělávání v průběhu činnosti pracovníka na LD, 

- Technické vybavení pracoviště. 
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    Kromě těchto kritérií  u každé etapy vývoje pracoviště uvedu nejdůležitější změny a 

události v činnosti pracoviště.  

 

     LD Kladno byla zřízena v roce 1995.  Zřizovatelem je občanské sdružení. 

 

     Linka důvěry Kladno slouží pro všechny cílové skupiny uživatelů bez omezení. Není 

specializovaným pracovištěm pro určitou cílovou skupinu. Služby poskytuje anonymně. 

Od svého počátku až do dnešních dnů pracuje v nepřetržitém provozu, včetně víkendů a 

svátků. Pracovníci se řídí Etickým kodexem, Provozním řádem a dalšími vnitřními 

pravidly, jsou přílohou této práce. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Od roku 2007 

má LD Kladno vytvořeny Standardy kvality. 

       

    Rozdělila jsem vývoj pracoviště na šest etap podle důležitých událostí v životě LD 

Kladno. Z toho také vyplynulo, že etapy nejsou časově stejně dlouhé.   

 

2. 2. První ETAPA  :  roky 1995-1996 

započetí činnosti 

    

   Všichni pracovníci začínali bez  praxe na krizovém telefonu.  

Všichni absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence (dále „TKI“).  

Konání tohoto kurzu zařídil zřizovatel přímo v Kladně a zúčastnili se ho i pracovníci 

dalších pomáhajících profesí, celkem 38 lidí. 

Dále všichni museli absolvovat náslechy: skutečné hovory klienta s konzultantem. Měli 

možnost náslechů v pražském Riapsu a na Lince důvěry v Liberci.  

    Na plný pracovní úvazek pracovala jen sociální pracovnice tzv. kmenová, odvozeno 

od symbolu stromu, který má hlavní kmen a jednotlivé větve, tady externí konzultanty. 

Kmenová pracovnice jediná měla praxi z LD v Liberci. Její zkušenosti pomáhaly při 

zapracování  pracovníků. 

 

    Každý měsíc se pracovníci setkávali na semináři. Semináře začaly, kromě funkce 

setkání a řešení provozních věcí, stále více splňovat i funkci týmové intervize a to 

v době, kdy konzultanti o supervizích ani intervizích nevěděli skoro nic. 
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    Zpočátku na LD Kladno důsledně dodržovali pravidlo, že kmenová pracovnice je na 

telefonu přes všední dny a externí konzultanti si berou noční směny v týdnu a víkendy. 

Každý externista  měl odpracovat minimálně dvě pracovní směny (služby). 

 

Management a  pracovníci :  

Celkem 17, z toho 1 vedoucí LD a 1 sociální pracovnice na plný úvazek, 

tzv.“kmenová“, ostatní byli externí pracovníci (každý měl povinnost odpracovat 

minimálně dvě směny na LD za měsíc) 

                                      

Požadavky na vzdělání  a dovednosti pracovníků : 

- Kurz TKI,  

- 10 náslechů hovorů s klienty. 

 

Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na LD: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně. 

 

Technické vybavení : 

- Dva paralelní telefonní aparáty. Pokud tedy konzultant mluvil na jednom telefonu, 

mohl se dovolat ještě druhý klient na druhý telefonní aparát. Tyto oba aparáty byly 

nastaveny tak, že druhý klient se dovolal na stejné telefonní číslo. Byly a jsou pravidla, 

jak v takové situaci pracovník postupuje. 

- Počítač, na kterém je program LDW. Ten je speciálně vytvořen pro zápisy telefonních 

hovorů linky důvěry, pro který dávala podklady ČAPLD (Česká asociace pracovníků 

linek důvěry), s níž vedoucí LD Kladno úzce spolupracuje.  

 

První sněm ČAPLD  se konal v Brně 5.10.1995. 

 

 

2.3. Druhá ETAPA :  rok 1996 – 1997  

Byl to začátek stabilizace a  získávání praxe. 

 

Management a  pracovníci  

Počet pracovníků na konci roku 1997:  
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18 z toho 1 vedoucí a 1 sociální pracovnice na plný úvazek, tzv.kmenová a ostatní byli 

externisté 

Požadavky na vzdělání  a dovednosti pracovníků : 

- Kurz TKI,  

- 10 náslechů hovorů s klienty. 

 

Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na lince důvěry: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně. 

Technické vybavení : 

- Dva paralelní telefonní aparáty. Pokud tedy konzultant mluvil na jednom telefonu, 

mohl zvonit ještě druhý. Jsou pravidla, jak v takové situaci pracovník postupuje. 

- Počítač, na kterém je program LDW.  

 

    V roce 1997 byla Linka důvěry Kladno součástí pomoci lidem postiženým 

povodněmi. Dostala ke svému číslu ještě bezplatné tzv. povodňové číslo, na které volali 

klienti z těchto oblastí. 

 

V roce 1997 proběhla certifikace Supervize v ČAPLD.  

 

 

2.4. Třetí  ETAPA : 1998- 2000 

Výrazný profesní růst. 

 

Management a  pracovníci 

Počet pracovníků do konce roku 2000 :  

- 18, opět 1 vedoucí, 1 sociální pracovnice a externí pracovníci. 

Požadavky na vzdělání  a dovednosti  pracovníků: 

- Minimální věk pracovníka je 21 let (ze zkušeností vyplynulo, že některé hovory na LD 

jsou pro mladší 21 let velmi náročné a také většina z nich nemá ani středoškolské 

vzdělání), 

- Minimálně středoškolské vzdělání, 

- Kurz TKI,  

- 10 náslechů hovorů s klienty. 
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Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na lince důvěry: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně, 

- Účast na týmových supervizích, které se konají 4x do roka a to dvouhodinové. 

 

Technické vybavení: 

- Dva paralelní telefonní aparáty. Pokud tedy konzultant mluvil na jednom telefonu, 

mohl zvonit ještě druhý. Jsou pravidla, jak v takové situaci pracovník postupuje. 

- Počítač, na kterém je program LDW.  

 

    ČAPLD schvaluje v roce 1998 ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ linek důvěry, 

kterým se nyní zavazují jednotlivá pracoviště řídit. Dosud existoval jen jako 

doporučení. 

    V roce 1999 vedoucí Linky důvěry Kladno vyhotovuje STATUT   LINKY  

DŮVĚRY KLADNO  a  PROVOZNÍ  ŘÁD  LINKY  DŮVĚRY  KLADNO. Tím se 

většina domluvených pravidel stává závaznými a přehlednými pro každého pracovníka. 

Jsou to, dle mého mínění, základní prioritní pravidla, která jsou dnes součástí 

STANDARDŮ  KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

 

    V roce 2000 pořádala LD Kladno SNĚM ĆAPLD v Kladně. Pro externí pracovníky 

to bylo první setkání s kolegy z jiných linek a také možnost zúčastnit se workshopů 

Odborné rady ĆAPLD.  Sněm se vydařil a navázala se přátelství s linkami důvěry z celé 

republiky. Také pracovníci pocítili podporu své smysluplné práce.  

 

 

2.5. Čtvrtá ETAPA :  roky  2000-2005 

Další rozvoj profesních pravidel 

 

Management a  pracovníci  

Počet pracovníků do konce roku 2005 :  

- 16, 1 vedoucí, 1 sociální kmenová pracovnice a externisté. 
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Požadavky na vzdělání  a dovednosti  pracovníků: 

- Minimální věk pracovníka je 21 let, 

- Minimálně středoškolské vzdělání, 

- Kurz TKI , 

- 10 náslechů hovorů s klienty. 

 

Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na lince důvěry: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně, 

- Účast na týmových supervizích, které se konají 4x do roka a to dvouhodinové, 

- Absolvování individuální intervize  minimálně 1x za rok. 

 

Technické vybavení: 

- Dva paralelní telefonní aparáty. Pokud tedy konzultant mluvil na jednom telefonu, 

mohl zvonit ještě druhý. Jsou pravidla, jak v takové situaci pracovník postupuje. 

- Počítač, na kterém je program LDW.  Dále je  PC připojen k internetu. 

- Přibývá  mobilní telefon. 

 

    V roce 2002 uděluje  ČAPLD :  OSVĚDČENÍ   O  KVALITĚ   SLUŽEB  pracovišti 

linky důvěry Kladno. 

1.12.2004  získává LD Kladno  akreditaci ČAPLD, protože splňuje  určené požadavky. 

 Podmínky udělení statutu akreditovaného pracoviště jsou:  

Pracoviště se vymezuje jako pracoviště linky důvěry, nebo pracoviště, jenž službu linky 

důvěry poskytuje  

Pracoviště má vlastní statut, provozní a organizační řád a je písemně přihlášeno k 

etickému kodexu   

Má osobu zodpovědnou za provoz LD (tj. osobu v pozici řídícího pracovníka, 

zodpovědného za provoz pracoviště)  

Všichni pracovníci mají výcvik TKI akreditovaný  ČAPLD  
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Linka se vůči veřejnosti prezentuje jasnou pracovní dobou (v propagačních materiálech, 

na www stránkách apod). Do této kategorie patří i to, že za standardní považujeme mít 

mimo provozní dobu v provozu zařízení, které volajícímu oznámí provozní dobu a 

nejbližší LD v tuto dobu dostupnou.  

Má uzavřen kontrakt s externím supervizorem akreditovaným ČAPLD v minimální 

frekvenci 2x ročně, typ supervize záleží na spolupráci vedoucího LD a supervizora 

(předpokládá se těžiště v odborné nebo týmové supervizi).  

Má zavedený intervizní systém, tj. minimálně dva intervizory (pokud je intervizorem i 

vedoucí pracoviště, pak platí - dva intervizoři mimo vedoucího, tj. minimálně tři).  

 

    ČAPLD  touto akreditací, řekla bych, vytváří požadavky k základní registraci služby, 

kterou později provádí MPSV dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. 

 

    V roce 2004 vzniká SUPERVIZNÍ A INTERVIZNÍ  SYSTÉM  linky důvěry Kladno. 

3 členové týmu, kteří mají dlouholetou praxi a mají zájem, se učili za pomoci 

supervizora a celého týmu, jak být INTERVIZOR. Od roku 2005 jsou individuální 

intervize zařazeny do systému vzdělávání pracovníků.  

 

 

 

2.6.  Pátá ETAPA : 2006-2010 

Začíná platit  Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

Management a  pracovníci  

Počet pracovníků do konce roku 2010 : 

-   13, 1 vedoucí, 1 kmenová pracovnice a externisti. 

 

Požadavky na vzdělání  a dovednosti  pracovníků: 

- Vzdělání dle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, 

- Minimální věk pracovníka je 21 let, 

- Kurz TKI , 
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- 10 náslechů hovorů s klienty, 

- Kurz Internetového poradenství. 

 

Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na lince důvěry: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně, 

- Účast na týmových supervizích, které se konají 3x do roka a to dvouhodinové, 

- Absolvování individuální intervize  minimálně 1x za 500 odpracovaných hodin,  

- Účast na vzdělávání pracovníků. 

 

Technické vybavení: 

- Dva paralelní telefonní aparáty. Pokud tedy konzultant mluví na jednom telefonu, 

může zvonit ještě druhý. Jsou pravidla, jak v takové situaci pracovník postupuje. 

- Počítač, na kterém je program LDW a Internetové poradenství. 

- Druhý  PC, který je připojen k internetu a na něm probíhají hovory přes skype.  

- Mobilní telefon. 

 

    Začíná platit  Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

    Vedoucí linky důvěry Kladno ve spolupráci s týmem vytváří STANDARDY 

KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY LD KLADNO. 

 

    26.7.2007 je Linka důvěry registrována u MPSV jako sociální služba : telefonní 

krizová pomoc. Splňuje všechny požadavky zákona, jak jsem uvedla v teoretické části. 

 

    V roce 2009 přibírá LD Kladno ke své dosavadní činnosti tyto další služby : 

 INTERNETOVÉ  PORADENSTVÍ   a  telefonní hovory přes  skype na PC. 

V tomtéž roce také pořádá již podruhé  SNĚM LINEK DŮVĚRY  v Kladně. 

 

 

2.7.  Šestá ETAPA  2011- 2012 

  současnost 

 

Management a  pracovníci  

Počet pracovníků do konce roku 2012 :  
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-  13, 1 vedoucí, 1 kmenová pracovnice, externisti. 

                        

Požadavky na vzdělání  a dovednosti  pracovníků: 

- Vzdělání dle Zákona , 

- Minimální věk pracovníka je 21 let, 

- Kurz TKI , 

- 10 náslechů hovorů s klienty, 

- Kurz Internetového poradenství. 

 

Požadavky na vzdělávání v průběhu činnosti na lince důvěry: 

- Účast na seminářích, které se konají 1x měsíčně, 

- Účast na týmových supervizích, které se konají 3x do roka a to dvouhodinové, 

- Absolvování individuální intervize  minimálně 1x za 500 odpracovaných hodin,  

- Účast na vzdělávání pracovníků. 

 

Technické vybavení zůstalo stejné jako v roce 2010: 

- Dva paralelní telefonní aparáty.  

- Počítač, na kterém je program LDW a Internetové poradenství. 

- Druhý  PC je připojen k internetu. Má skype.  

- Mobilní telefon. 

 

    Platí všechna vytvořená pravidla pro práci na Lince důvěry v Kladně. 

Tým se ještě více zaměřuje na týmovou spolupráci. 

Dalším vzděláváním členů týmu i vedení stále profesionalizuje LD Kladno svoji práci. 

Tým se do hloubky zabývá vytvářením podpory pracovníků.  

V současnosti kromě dalších témat se tým zamýšlí nad  prevencí závislosti klientů na 

sociální službě Telefonní krizová pomoc. 
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2.8. Shrnutí vývojových etap 

 

    Linka důvěry Kladno funguje od roku 1995. Pracovalo na ní celkem 45 konzultantů,   

z toho tři zde pokračují od samého začátku. Většina pracovníků jsou externisti, kteří 

mají svá hlavní zaměstnání. Ve své hlavní profesi je opět většina pracovníků z oblasti 

pomáhajících profesí. 

      Z výše uvedeného popisu etap vývoje pracoviště vyplývá, že vývoj LD Kladno jde  

ruku v ruce s profesionalizací a  prohlubováním dovedností pracovníků. Současně s tím 

neustále rostou nároky na vzdělání a znalosti nových konzultantů. Tím je i dán postupný 

úbytek členů týmu. Nových dostatečně odborně vzdělaných zájemců o práci se 

nedostává. Linka důvěry Kladno nemá prostředky na to, aby jim hradila kurz TKI a kurz 

Internetového poradenství. Navíc nemůže dát ani jistotu své existence, tedy podporu 

v tom, že se lidem investice do vzdělání vrátí alespoň v podobě možnosti znalostí 

využívat na pracovišti Linky důvěry v Kladně. 

      Přibývá času, který ze svého volna musí pracovníci věnovat seminářům, vzdělávání, 

supervizím a intervizím. Přesto zájem o práci na LD Kladno u většiny současných 

pracovníků zůstává.  

 

    Vedení linky důvěry Kladno, kterým byl zřizovatel a vedoucí LD, se podařilo udržet 

provoz non-stop po celou dobu fungování. Tým pracovníků v tomto s vedením souhlasí.  

Postupně  management LD Kladno zlepšuje technické vybavení pracoviště pro co 

nejlepší službu uživatelům. 

    Nejdříve se konzultovalo na jednom telefonním čísle (dvou paralelních přístrojích, 

aby se mohl dovolat i druhý uživatel). Pak přibyl mobilní telefon. Dále LD Kladno 

začala využívat k práci SKYPE. Nejnovější službou, kterou nabízí je Internetové 

poradenství. 

    Služba LD se tedy velmi rozrostla, přesto její financování klesá. 

    Konzultanti dokázali překonat i krizovou finanční situaci, kdy 3 měsíce v roce 2011 

pracovali téměř jako dobrovolníci – dostávali symbolických 20 Kč za hodinu. Každý 

rok také pracují od ledna do března ve finanční nejistotě a doufají, že peníze dostanou 

zpětně, pokud MPSV dotaci LD Kladno schválí a peníze začne posílat na účet.  
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3. Týmový  život pracovníků 

3.1. Popis pracoviště LD Kladno 

    Linka důvěry v Kladně funguje od počátku v nepřetržitém provozu. 

    Svoje služby poskytuje v pronajaté místnosti v budově MÚ Kladno. Tato budova 

bývala Centrem drogové prevence ( dále jen Centrum). Podle toho  vypadalo 

využití budovy. Přes den se v ní konaly jednak terapie drogově závislých klientů a 

také preventivní programy pro školy z kladenského regionu. 

    Spolupráce nebo spolubytí v jedné budově LD a Centru přinášelo výhody i 

potíže. Výhodná byla přítomnost více lidí v domě a také společné řešení 

technických provozních věcí. Potíže spočívaly v  hluku, který býval v domě 

způsoben přítomností dětí. Bohužel dveře místnosti nebyly pro službu LD 

dostatečně hlukově izolované. Pracovníci LD se dostávali do nepříjemných situací, 

když hovořili po telefonu s klienty, jejichž projev byl tichý tak, že jim špatně nebo 

těžce rozuměli, anebo s klienty, kteří hluk slyšeli a měli obavy o bezpečnost 

hovoru, vzhledem k tomu, že na LD volají právě proto, že pracoviště nabízí  

anonymitu. Dokonce vím o několika případech, kdy LD klienta „ztratila“, tedy 

klient vzhledem k hluku hovor přerušil. Vzhledem k finanční situaci nemělo vedení 

LD prostředky na to, aby se situace  zlepšila. 

 

3.2. Život v týmu 

   Za dobu fungování Linky důvěry v Kladně se týmový život pracovníků v některých 

aspektech mění, ale v jiných zůstává stabilní. 

Stabilní jsou v týmu především vztahy přátelství a spolupráce. 

      Vzhledem k tomu, že od začátku existence LD Kladno mají pracovníci povinnost 

se jednou měsíčně setkávat na semináři, profesními tématy se zabývají každý měsíc. 

Na tématech jak provozních tak odborných se podílejí všichni členové týmu,  

nedochází k rozhodování bez přihlédnutí k potřebám všech. 
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    Zpočátku na seminářích  probíhala týmová intervize často. Bylo to v době, kdy 

tým s tímto pojmem vědomě nepracoval. Vyplynulo to z potřeb pracovníků, 

protože vzájemná kolegiální podpora pracovníky posilovala a přinášela jistotu, že 

v linkovém hovoru jdou dobrým směrem a že zachytí svou případnou chybu. 

   Tým se zabýval také provozními tématy. Pracoviště LD Kladno je vybaveno co 

nejpříjemněji, dalo by se říci, že kromě pracovní zóny : telefony, PC, nástěnka a 

další pracovní prostředky, také „domácím“ zázemím : křeslo, postel, vybavená 

kuchyňská linka s lednicí, vařič, televize a šatní skříň se zrcadlem.  

    Každý má jeden větší šuplík na své osobní věci. Má k dispozici ručníky a utěrky 

a rovněž čisté povlečení na postel.  

    Na směně vždy slouží jeden pracovník. Je sám v místnosti, kterou neopouští, 

vyjma nutné toalety. Pracovník se nezabývá činnostmi, které ho odvádějí od  práce 

na telefonu. 

    Konzultanti si mezi sebou vybírají každý měsíc do pokladničky obnos na 

základní vybavení, např. káva, cukr, čaj, toaletní papír a prostředky hygieny.  

    Podporuje to sounáležitost týmu a přátelské vztahy. 

    Na semináři je tedy vždy prostor na probírání provozních témat, která jsou 

aktuální. Tím se tým zabývá dostatečně, protože pohoda při práci je tu mimořádně 

důležitá.  

    Pracovník je neustále na pracovišti, nemůže si tedy odběhnout něco potřebného 

koupit. Tím se všechny tyto relativní drobnosti stávají velmi důležitými. Dám 

příklad: kdyby například došel toaletní papír, způsobilo by to určitou nepohodu a 

nepohodlí. Pracoviště chce pracovníkům garantovat, že jejich základní potřeby po 

dobu služby budou naplněny, aby jejich pozornost se nemusela odvádět jiným 

směrem než ke klientovi. 
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3.3. Spolupráce v týmu 

Při práci na LD je týmová spolupráce velmi důležitá. 

    Práce na LD je náročná v několika parametrech. Těžké hovory střídají 

v neočekávatelné míře ty lehčí, za směnu je možné řešit jak závažná traumata, tak 

milostné potíže a pracovník by měl být k dispozici každému, kdo zavolá stejnou 

měrou. Měl by být nehodnotící a bezpředsudečný. Pracovník je na službě sám. O to 

více silněji vyvstává potřeba lidského a týmového zázemí, které slouží jako podpora, 

korekce, vztahové pole zasvěcených a kompetentních lidí. 

     Je pravidlem, že pokud má pracovník tzv. náročný hovor, to je hovor s klientem ve 

zvláště těžké situaci, např. se sebevražednými tendencemi, může zavolat na jinou LD 

a najít tak podporu. 

    V současné době na LD Kladno funguje podpůrný systém i v takových situacích. 

Funguje zhruba dva roky. Spolupracovníci se vždy na půl roku dobrovolně přihlásí na 

tzv. příslužbu, to je poskytnutí svého soukromého telefonu k dispozici zavolání 

kolegovi, pokud by potřeboval podporu po náročném hovoru. Z týmu se dobrovolně 

přihlásí několik kolegů a ti jsou připraveni na to, že jim může kterýkoli kolega 

kdykoli zavolat. Za tuto podporu je jim odměnou „jen“ dík kolegů.  Za dobu 

fungování této příslužby byla využita třikrát. Je zřejmé, že nejdůležitější je pro 

pracovníky ta jistota, že mají tuto možnost. 

    Tým pracovníků na LD Kladno spojuje přátelství. Kolegové se znají 

pravděpodobně víc osobně než v jiných profesích, protože tuto práci nejde dělat bez 

osobního vkladu sebepoznání a poznávání druhých.  

     Tým má několik rituálů. Každý rok se setkávají současní i minulí kolegové na 

oslavě narozenin LD Kladno v září. Druhým setkáním spojeným s oslavou je 

předvánoční oslava s přáním do nového roku. Každý měsíc se tým setkává na 

semináři, kde kromě pracovních záležitostí prožívá i důležité životní situace členů – 

svatby, těhotenství, novou práci, studia atd. Tým má k sobě navzájem důvěru.  

Pracovníci si pomáhají i v osobním životě. 

       Členové týmu  mají k sobě přátelské vztahy od začátku činnosti LD. 
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 Od počátku bylo přátelství velmi důležité při fungování týmu. Postupně, jak sdělil        

 externí supervizor, se stává v týmu stejně jako přátelství důležitá i odbornost. 

   Nové členy mentoruje zástupkyně vedoucího a má na starosti celý tým. LD Kladno 

má vytvořen přijímací rituál pro přijetí nového člena, kterým je tzv. „cvičný hovor“ 

před týmem. Cvičný hovor je způsob hovoru s klientem, kdy roli klienta přebírá některý 

člen týmu a přijímaný pracovník je v roli konzultanta, tedy v roli, kterou bude 

vykonávat. Takto proběhne konzultace podobně jako skutečná při službě na LD. 

Pracovník v roli klienta využívá své zkušenosti se skutečnými klienty.  

 Cvičným hovorem   nový člen prokáže své dovednosti a se souhlasem (hlasováním) 

je přijat. Ještě se nestalo, že by někdo přijat nebyl, ale rituál není jen symbolický.  

Každý pracovník, jak později sděloval, cítil rituál jako velmi náročný vzhledem 

k přihlížení starších a zkušenějších kolegů. Navíc po proběhnutém „cvičném hovoru“ 

dostával zpětné vazby ke své roli služby na LD. Obstát při takové zkoušce, řekla bych, 

odpovídá symbolicky  rčení: těžko na cvičišti, lehko v boji.   

 

3.4. Motivace pracovníků 

    V týmu LD Kladno pracuje většina externích pracovníků, kteří mají svá hlavní 

zaměstnání převážně z oblasti pomáhajících profesí. 

     Motivací k této náročné a finančně málo oceněné práci jim je  altruismus,  

schopnost empatie a chtění pomáhat lidem. Jsou si vědomi, že LD je často jediná, 

která dává kdykoli prostor pro rozhovor člověka s člověkem. Další motivací je být 

někomu prospěšný. Také sebepoznávání  a vzdělávání v oblasti pomáhajících profesí, 

tedy odborný růst. 

    Každý, kdo pracuje na LD má i svoji vlastní osobní motivaci. Přibývá zájmu 

studentů, kteří využívají LD jako praxi, potřebnou k jejich profesnímu vývoji. Někteří 

pak zůstávají externími spolupracovníky i dále v době, kdy už pracují na hlavní 

pracovní poměr v jiné pomáhající práci. 
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4. Věkové a profesní složení týmu podle jednotlivých 

vývojových etap 
 

      

  4.1. Konec roku 1995 : 

 Podle složení hlavních profesí externistů byli  v týmu  ze 17 : 

 studentů střední školy 4 

 ženy v domácnosti  2  

 sociální pracovnice 2 (z toho 1 měla hlavní pracovní poměr na LD) 

 pedagogové 3 

 psychologové  2 

 administrativní pracovnice   1 

 OSVČ  1 

 Dělníci  1 

 Nezaměstnaný  1 

 

Věkové složení :  

18 let - 2                                   27 let - 1                                     36 let - 1 

19 let - 0                                   28 let - 1                                     37 let - 1          

20 let - 2                                   29 let - 0                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 1                                     39 let - 1 

22 let - 0                                   31 let - 1                                     40 let - 0 

23 let - 0                                   32 let - 0                                     41 let - 0 

24 let - 0                                   33 let - 2                                     42 let - 1 

25 let - 1                                   34 let - 1                                     43 let - 0 

26 let - 1                                   35 let - 0                                     44 let - 0 

 

 

4.2. konec roku 1997  

Podle složení hlavních profesí externistů v týmu bylo: z 18 

studentů střední školy 1 

ženy v domácnosti  1  

sociální pracovnice 5 (z toho 1 měla hlavní pracovní poměr na LD) 

pedagogové 3 

psychologové  2 

administrativní pracovnice   2 

OSVČ  1 

dělníci  1 

zdravotní sestra  2 
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Věkové složení :  

18 let - 0                                   27 let - 0                                     36 let - 1 

19 let - 1                                   28 let - 0                                     37 let - 0          

20 let - 1                                   29 let - 0                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 1                                     39 let - 1 

22 let - 1                                   31 let - 0                                     40 let - 0 

23 let - 1                                   32 let - 1                                     41 let - 1 

24 let - 1                                   33 let - 2                                     42 let - 2 

25 let - 0                                   34 let - 1                                     43 let - 0 

26 let - 0                                   35 let - 1                                     44 let - 2 

 

4.3. Konec roku 2000  

 Podle složení hlavních profesí týmu bylo: z 18 

studentů vysoké školy 1 

sociální pracovnice 4 (z toho 1 měla hlavní pracovní poměr na LD) 

pedagogové 3 

psychologové  3 

OSVČ  2 

dělníci  1 

zdravotní sestra 3 

manažer    1 

 

 

Věkové složení :  

18 let - 0                                   27 let - 1                                     36 let - 2 

19 let - 0                                   28 let - 1                                     37 let - 0          

20 let - 2                                   29 let - 0                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 0                                     39 let - 1 

22 let - 0                                   31 let - 1                                     40 let - 0 

23 let - 2                                   32 let - 0                                     41 let - 0 

24 let - 0                                   33 let - 1                                     42 let - 1 

25 let - 0                                   34 let - 0                                     43 let - 0 

26 let – 0                                  35 let - 2                                     44 let - 2  
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Přibývají věkově starší pracovníci:  45 až 47 let: 

45 let - 2 

46 let - 1 

47 let - 1 

 

 

4.4. Konec roku  2005 

Podle složení hlavních profesí týmu bylo z 16 :  

 studentů vysoké školy 1 

 ženy v domácnosti  1  

 sociální pracovnice 3 (z toho 1 na hlavní pracovní poměr) 

 pedagogové 0 

 psychologové  2 

 administrativní pracovnice   1 

 psychoterapeut  1 

 dělníci  1 

 zdravotní sestra 1 

 invalidní důchodce  2 

 duchovní  1 

 manažer  1 

 novinář  1 

 

 

 

 

Věkové složení :  

18 let - 0                                   27 let - 1                                     36 let - 0                        

19 let - 0                                   28 let - 0                                     37 let - 0          

20 let - 0                                   29 let - 0                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 0                                     39 let - 1 

22 let - 0                                   31 let - 2                                     40 let - 0 

23 let - 0                                   32 let - 1                                     41 let - 2 

24 let - 0                                   33 let - 0                                     42 let - 0 

25 let - 0                                   34 let - 1                                     43 let - 0 

26 let - 0                                   35 let - 0                                     44 let - 0 
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Věková struktura: 45 až 52 let: 

45 let - 1                                   48 let - 0                                     51 let - 1 

46 let - 0                                   49 let - 2                                     52 let - 1 

47 let - 1                                   50 let - 0 

 

 

4.5. Konec roku 2010 

Podle složení hlavních profesí týmu bylo  z 13 : 

  sociální pracovnice 2 (z toho 1 na hlavní pracovní poměr)   

  studentů vysoké školy 2 

  ženy v domácnosti  1  

  psychologové 1 

  psychoterapeut  1 

  pedagog  2 

  dělníci  1 

  zdravotní sestra 1 

  invalidní důchodce  1 

  manažer   1 

 

Věkové složení :  

18 let - 0                                   27 let - 0                                     36 let - 0                        

19 let - 0                                   28 let - 0                                     37 let - 0          

20 let - 0                                   29 let - 0                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 0                                     39 let - 0 

22 let - 1                                   31 let - 0                                     40 let - 0 

23 let - 0                                   32 let - 0                                     41 let - 0 

24 let - 0                                   33 let - 0                                     42 let - 0 

25 let - 0                                   34 let - 0                                     43 let - 0 

26 let - 1                                   35 let - 1                                     44 let - 1 
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Věková struktura: 45 až 53 let 

45 let - 0                                   48 let - 0                                    51 let - 0 

46 let - 1                                   49 let - 1                                    52 let - 1 

47 let - 0                                   50 let - 1                                    53 let - 0 

 

Přibývají další věkově starší pracovníci: 54 až 57 let : 

54 let - 3                                   57 let - 1 

55 let - 0 

56 let - 1 

 

 

4.6. Konec roku 2012 

Podle složení hlavních profesí týmu bylo  z 13 : 

  sociální pracovnice 2 (z toho 1 na hlavní pracovní poměr)   

  studentů vysoké školy 2 

  ženy v domácnosti  1  

  psychologové 1 

  psychoterapeut  1 

  pedagog  1 

  dělníci  1 

  zdravotní sestra 1 

  invalidní důchodce  2 

  manažer   1 

 

Věkové složení :  

18 let - 0                                   27 let - 0                                     36 let - 1                        

19 let - 0                                   28 let - 0                                     37 let - 0          

20 let - 0                                   29 let - 1                                     38 let - 0     

21 let - 0                                   30 let - 0                                     39 let - 0 

22 let - 0                                   31 let - 0                                     40 let - 0 

23 let - 0                                   32 let - 0                                     41 let - 0 

24 let - 0                                   33 let - 0                                     42 let - 0 

25 let - 0                                   34 let - 0                                     43 let - 0 

26 let - 2                                   35 let - 0                                     44 let - 0 
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Věková struktura: 45 až 53 let 

45 let - 0                                   48 let - 1                                    51 let - 0 

46 let - 1                                   49 let - 1                                    52 let - 1 

47 let - 1                                   50 let - 1                                    53 let - 0 

 

Věková struktura : 54 až 57 let : 

54 let - 0                                   56 let - 3                                      58 let - 1 

55 let - 0                                   57 let - 1    

 

 

4.7.  Shrnutí 

    Na pracovišti LD Kladno se za dobu její existence průběžně pracovalo celkem 45 

konzultantů. Nejvíce bylo konzultantů v týmu v letech 1997 až 2000, a to 18. A 

nejméně je pracovníků na konci sledovaného období, tedy koncem roku 2012, a to 13. 

    Na LD Kladno pracovali pracovníci od 18 let až po 58 let věku. Věkové složení 

pracovníků se postupně měnilo a to tak, že v první a druhé etapě, tedy roky 1995 až 

1997 jsou pracovníci ve věku od 18 let do 42 let, v dalších letech přibývá pracovníků 

nad 42 let a ubývá jich ve věku 18-24 let. V posledních letech už jsou zastoupeny i 

věkové kategorie 54 až 58 let. Z toho vyplývá, že práci na LD Kladno se postupně 

věnovalo víc věkově starších pracovníků. 

    Zajímavé je také hlavní pracovní zařazení externistů. Většina je zaměstnána v oblasti 

pomáhajících profesí, ale  objevuje se i novinář, dělník a podnikatel (OSVČ). 

    Manažerské vedení se v současnosti skládá ze zřizovatele (předseda Občanského 

sdružení) a vedoucího LD Kladno v jedné osobě, zástupkyně vedoucího a kmenové 

sociální pracovnice rovněž v jedné osobě. Ostatní jsou externisti, tedy 11 pracovníků. 

    Pouze v letech 2009 až 2011 měl tým 3 pozice v managementu:  zřizovatele,  vedoucí 

pracoviště a kmenovou sociální pracovnici, která měla na starosti zajištění praktického 

provozu. Bohužel toto složení bylo finančně neudržitelné. 

    Je výhodné, když je pracovní tým pestrý. Dovoluji si říci, že  LD Kladno má takový 

reprezentativní tým linek důvěry.  
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5. Problémy pracoviště 

    Linku důvěry nejvíce oslabuje neustálá finanční nejistota. Je to situace  

podobná v mnoha sociálních službách, které jsou zřízeny občanskými sdruženími  

a i v některých službách zřízených jinými subjekty. 

LD  Kladno  je  závislá  na grantech Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále  

MPSV),  podpoře  Městského úřadu Kladno a Středočeského kraje. 

Město  Kladno poskytuje velmi výhodný pronájem místnosti v městské budově a     

v průběhu let určitou finanční podporu. 

 

Uvádím zde tabulku finanční podpory LD Kladno od roku 2000 do roku 2012. 

rok  

Příjmy 
celkem  

 PŘÍJMY 
PROVOZ  

dot.MÚ 
Kladno  

dotace 
Stř. kraj  

dotace 
MŠMT  

dotace 
MPSV  

Sponzor  

2000  1 030 722 Kč  

     745 000 
Kč  330 000  0  50 000  0  300 000  

2001  
    631 379 

Kč  

     600 500 
Kč  300 000  0  45 500  0  255 000  

2002  
    660 204 

Kč  

     530 000 
Kč  300 000  0  0  0  200 000  

2003  
    545 067 

Kč  

     480 000 
Kč  300 000  0  0  0  150 000  

2004  1 113 485 Kč  

     987 900 
Kč  100 000  469 000  0  278 900  130 000  

2005  1 070 379 Kč  

     970 000 
Kč  200 000  670 000  0  0  100 000  

2006  
    942 439 

Kč  

     900 000 
Kč  200 000  700 000  0  0  0  

2007  1 188 546 Kč  

  1 038 000 
Kč  200 000  150 000  0  688 000  0  

2008  1 368 040 Kč  

  1 292 000 
Kč  200 000  150 000  0  942 000  0  

2009  1 462 982 Kč  

  1 251 500 
Kč  200 000  70 000  0  940 000  20 000  

2010  1 663 472 Kč  

  1 366 000 
Kč  50 000  240 000     1 037 000     

2011  1 043 587 Kč  

     840 000 
Kč  50 000  0  0  777 000  13 000  

2012  
    835 705 

Kč  

     830 705 
Kč  50 000  0  0  761 000  0  
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    Z tabulky přehledu je patrné, že finanční dotace v posledních letech poskytuje 

jen MPSV a město Kladno. 

Některé   sociální  služby  mají sponzory, kterým mohou  nabídnout určité 

zviditelnění, ale linka důvěry je anonymní služba, jediným způsobem zviditelnění 

sponzorů je uvedení jejich Loga na  internetových stránkách. Je pochopitelné, že 

pro firmy toto nestačí. 

Složité pro  LD  Kladno je  také to, že o dotaci MPSV rozhoduje  až v únoru nebo 

březnu  každého roku. To  znamená, že  pracovníci vždy v lednu  a  únoru pracují 

jako dobrovolníci a doufají, že od března opět budou finance na výplaty přiznány. 

 

    Tato nejistota se nejvíce týká sociální pracovnice na plný úvazek, tzv. kmenové 

pracovnice, protože  práce na LD Kladno je jejím hlavním příjmem. 

 

     Dalším problémem pracoviště linky důvěry Kladno je stagnace a zmenšování 

počtu členů týmu. Vzhledem k požadavkům  Zákona.108/2006 Sb. o sociálních 

službách  ubývá  odborníků, kteří  mohou pracovat na LD. Pokud má člověk 

odpovídající vzdělání, musí  ještě absolvovat  kurz  TKI  a  kurz  Internetového 

poradenství. Kurzy   jsou    finančně nákladné a LD nemá finanční  možnosti toto 

vzdělání  uhradit. Ještě zde hraje roli fakt, že i když zájemce o práci na LD si tyto 

kurzy zaplatí a absolvuje, nemá jistotu existence Linky důvěry v Kladně. 

 

    Toto jsou největší potíže, které LD oslabují. 
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6. Co pracoviště posiluje 

 

Pracoviště Linky důvěry v Kladně posiluje především spolupráce a složení týmu  

pracovníků  a důsledné manažerské vedení. 

 

    6.1.  Spolupráce týmu a složení týmu 

    Konzultanti  na  LD Kladno  se  střídají  na směnách v nepřetržitém provozu. Již výše 

jsem  uváděla,  že  existuje  významná  skupina  klientů,  kteří  volají často určitou delší 

dobu, opakovaně volající klienti. Pracovníci LD je provázejí po dobu trvání jejich tíživé 

životní situace. Tým pracovníků  v tomto  případě  spolupracuje  tak,  aby pro klienta 

byla služba co nejprospěšnější. Na LD vzhledem k anonymitě je každý pracovník 

především v roli služby LD a teprve pak sám za sebe. Každý člověk je jiný, přesto se 

pracovníci soustředí, aby klient dostal srovnatelnou službu od každého konzultanta.  

    V průběhu existence LD Kladno bylo několik významných situací s klienty, které 

vedly tým k užší případové práci.  

    Není možné zde popsat celý proces případové práce. Uvádím stručně tři příklady 

týmové spolupráce na případech. 

    Jedním z nich byla spolupráce týmu při práci  s klientem, který si hodně stěžoval na 

všechno a všechny, pracovníkům se nedařilo se najít jeho zakázku a hovory  s ním 

trvaly velmi dlouho, někdy až dvě hodiny. Tým na semináři ke shodě, že takové hovory 

nejsou pro klienta prospěšné a pro pracovníka jsou velmi vyčerpávající. Pracovník 

potřebuje být v takové pohodě, aby měl neustále dost sil na  hovor s dalším  klientem. 

Došlo k dohodě limitování takového klienta na maximálně hodinový kontakt. Dohoda 

se osvědčila  k úlevě sloužícího i hranici pro klienta, se kterým se pracovníkům dařilo 

lépe domluvit kontrakt. 

    Dalším výsledkem případové práce LD byla dohoda, jak postupovat při kontaktu 

s klientem, který opakovaně po dobu více než šest měsíců kontaktoval pracoviště a vždy 

konzultantovi nadával, někdy i vyhrožoval. Díky dohodě dostával ode všech pracovníků 

stejnou zpětnou vazbu o možnosti s námi mluvit, ale  s vymíněním nadávek. Kontaktů 

z jeho strany postupně ubývalo až přestal volat úplně. A nebo  volal a dostal službu jako 

každý klient, který vyhledá linky důvěry. I v tomto případě byla dohoda velmi 

prospěšná. 
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    K důležité dohodě v postupu tým přikročil i pro klientku, která očekávala od kontaktu 

nereálný požadavek – aby jí pracovníci nahrazovali psychoterapii. Tu nechtěla, protože 

je pro ni drahá, musela by vyvinout úsilí ji  vyhledávat a musela by čekat na termín 

objednání. Při kontaktu na sloužícího pracovníka tlačila a projevovala až agresivitu, 

když se dovídala, že telefonem psychoterapii nemůžeme nahradit. Pokud opět volala 

s touto zakázkou, dostávala informaci o  službě LD, co může a co nemůže, podobným 

způsobem.  

      Tato spolupráce  je velmi  důležitá pro každého  člena týmu, je podporou práce a 

bezpečí při konzultaci. Zde se projevuje specifikum práce na LD. Klient si může 

vybírat, s kým  bude hovořit a  s kým ne, naproti tomu pracovník je povinen mluvit 

s každým, nemůže klienta odeslat na jiného pracovníka, jako to může udělat například 

psycholog  pokud vnímá, že nemůže s klientem pracovat. Jedná se například o témata, 

která se  dotýkají  tzv. slepých  míst pracovníka. Slepé místo je takové, které se týká 

osobního života pracovníka. Uvedu příklad kolegyně, která byla  před  několika měsíci 

v rozvodovém  řízení.  Pokud  by  jí  zavolala  klientka s problematikou  rozvodu,  může 

být  pro  pracovnici  těžké  zůstávat  v nadhledu.  Takovými  tématy  se  pracovník  

může  zabývat  na  individuální  supervizi  nebo vyhledat terapii. Každý člověk taková 

místa má.  Zde  se  ukazuje, že při práci na LD je důležité také sebepoznávání 

pracovníků. 

 

    Složení týmu spolupracovníků na LD Kladno je pestřejší než v jiných sociálních 

službách, především proto, že se skládá z většiny externistů. Hlavní povolání každého 

člena týmu je inspirací pro celý tým, který získává odborné informace z praxe v jiných 

organizacích, předně z kladenských. Je to velmi výhodné pro klienty, kteří chtějí 

vyhledat další návaznou službu v regionu. LD Kladno má tak velmi dobrý přehled o 

organizacích v oblasti psychosociální sítě ve svém regionu. 

 

 

6.2. Supervize  a  intervize 

    Součástí   práce na   LD  Kladno  je    povinnost  účastnit se týmové supervize a  

absolvovat    individuální   intervize,   které jsou  důležitým nástrojem udržování a 

rozvíjení  kvality  práce.  Zpočátku  někteří členové týmu považovali  supervizi pouze 

za způsob   kontroly  a   kritiky.  Postupně  si  ověřili  užitečnost  přinášení  témat  do 
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supervize a intervize, protože si ověřili, že jim přináší  větší  jistotu a podporu v práci a 

hlavně zmenšuje nebezpečí poškození klienta.  

 

 

 

6.3. Spolupráce s dalšími službami 

    LD Kladno vzhledem k anonymitě pracoviště a mlčenlivosti nemůže spolupracovat 

s dalšími pracovišti. 

Funguje pro klienty také jako informační centrum  psychosociální sítě v regionu. 

Často klientům doporučuje další služby v sociální, právní a poradenské oblasti. Také 

někteří klienti volají z těchto důvodů, tedy aby zjistili, kam se se svými potížemi mohou 

obrátit. 

Spolupráce se objevuje také v tom směru, že návazné sociální a terapeutické služby 

odkazují své klienty na zavolání na LD v době, kdy nejsou dostupné, tedy hlavně o 

víkendech a v noci. Klienti nám někdy sami sdělují, že dostali doporučení od svého 

psychologa a podobně. 

    Na LD Kladno přepojují pracovníci záchranných služeb své klienty, kteří k nim volají 

a jejich situace není vyhodnocena závažná pro výjezd záchranky, ale pro práci na LD. 

Zkušenosti jsou pozitivní. Po diskuzi máme s vedoucí práce v plánu uskutečnění 

semináře o sporných bodech spolupráce LD a záchranky. 

    Toto jsou způsoby spolupráce, které posilují pocit užitečnosti a smysluplnosti práce 

na telefonu. 

    Pro pracovníka LD je nemožnost dovědět se, zda klient například vyhledal 

doporučenou pomoc nebo jak se mu vede dál, hodně zatěžující a je jedním  z nebezpečí, 

přispívajících k tzv. syndromu vyhoření. Zde pomáhá podpora v týmu i supervize a 

intervize. 
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 6.4. Statistika kontaktů 

 

                     Pracoviště LD Kladno posiluje pocit dobře vykonané práce. Rovněž více 

možností pro kontakty s klienty - tedy telefon, mobilní telefon, skype, internetové 

poradenství - toto podporuje. 

 

                 Uvádím zde počet kontaktů s klienty za roky 2000 – 2012. 

 

                           V roce 2000 měla  LD Kladno 1 775 kontaktů 

                           V roce 2001 měla LD Kladno  2 137 kontaktů 

                           V roce 2002 měla LD Kladno  1 911 kontaktů     

                           V roce 2003 měla LD Kladno  1 291 kontaktů              

                           V roce 2004 měla LD Kladno  1 173 kontaktů 

                           V roce 2005 měla LD Kladno  1 311 kontaktů 

                           V roce 2006 měla LD Kladno  1 720 kontaktů 

                           V roce 2007 měla LD Kladno  1 754 kontaktů 

                           V roce 2008 měla LD Kladno  1 718 kontaktů 

                           V roce 2009 měla LD Kladno  1 861 kontaktů 

                           V roce 2010 měla LD Kladno  3 057 kontaktů 

                           V roce 2011 měla LD Kladno  2 689 kontaktů 

                           V roce 2012 měla LD Kladno  2 997 kontaktů 

 

 

                  Počet kontaktů se postupem let zvýšil. Zájem o službu roste. 

              Zájem o službu se ustálil na počtu okolo třech tisíc za rok. 

              LD Kladno i nadále informuje o sobě pomocí letáků a webových stránek.  
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7.  Dotazníkové šetření :  

Reflexe zkušeností současných pracovníků LD Kladno 

    Cílem šetření bylo zjistit, jaké zkušenosti při práci na LD byly pro současné 

pracovníky důležité a významné.  

     Zkoumala jsem jejich zkušenosti provozní, odborné a tzv. učící - to jsou zkušenosti, 

které považuje každý z nich za ty, jež ho nějak posunuly v odbornosti práce.  

    Dotazníkové šetření jsem provedla, protože jsem chtěla kromě mapování vývoje 

pracoviště po provozní a odborné stránce také zaznamenat konkrétní zkušenosti 

pracovníků v těchto oblastech. Jak to vidí oni ze svého úhlu pohledu.   

    Zvažovala jsem otázky, na které se zeptám. Vycházela jsem z předpokladu, že 

pracovníci budou otevření a ochotní odpovědět mi pravdivě. Předpokládala jsem, a to 

se mi potvrdilo, že i pro ně bude zajímavé  na otázky odpovědět.  

    Prostřednictvím jednoduchého dotazníku jsem se ptala  na čtyři otázky:  

1) Jaké provozní zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe důležité? Uveď, 

    prosím, alespoň tři. 

2) Jaké odborné zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe důležité? Uveď, prosím,  

    alespoň tři. 

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? Uveď, prosím, alespoň tři. 

4) Co tě na práci na LD překvapilo? 

 

    Respondenty byli všichni současní pracovníci LD Kladno, tedy 13 lidí. Odpovědi 

jsem dostala od 10 z nich. Dva jsou členy týmu méně než dva roky, jeden je v týmu 

čtyři roky a další , tedy šest pracovníků, jsou členy týmu déle než pět let. Všichni jsou 

externími pracovníky a mají jiné hlavní zaměstnání. 
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Výsledky dotazníkového šetření 

    Nyní uvedu výsledky výzkumu po jednotlivých otázkách. Uvedu vždy každou 

odpověď a kolikrát se podobná nebo stejná opakovala. Pořadí odpovědí seřadím od 

nejčastější po nejméně častou. 

 

 1) Jaké provozní zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe důležité? Uveď, 

prosím, alespoň tři. 

Předpokládala jsem, že nejvíce odpovědí bude z oblasti obsazování služeb. 

Odpovědi byly tyto :  

8x - vycházení si vstříc při obsazování služeb i při jejich výměně  

5x - kontakt s kolegy při předávání služby 

4x - pravidelná setkávání  týmu 

3x - zápisy hovorů 

2x - zavedení a dodržování pravidel a jejich aktualizace 

2x - příjemné pracovní prostředí 

2x - rychlé zvládnutí programu v PC, skype i internetového poradenství 

2x - postupné zavádění řešení nouzových situací jako reakce na nečekané komplikace 

2x - zápisy ze seminářů i supervizí 

 

    Nejčastěji (8x) se objevuje vycházení si vstříc při obsazování služeb i při jejich 

výměně. Podobný výsledek jsem očekávala. Vzhledem k tomu, že jsou pracovníci 

externisté, příchody na službu a odchody ze služeb se ukázalo nutné uzpůsobovat podle 

jejich potřeb. Na pravidelném semináři, kde se služby zapisují vždy na následující 

měsíc, se mezi sebou domlouvají.  

     Hodně častý (5x) je kontakt s kolegy při výměně služby. Ani tento výsledek mě 

nepřekvapil. LD Kladno funguje non-stop a jednou z výhod pro pracovníky tohoto 

fungování je právě setkávání se při střídání služeb. Kolegové si řeknou to nejdůležitější, 

co se týče provozu a hovorů a zároveň mohou sdílet pocity z provedené práce. 

     Vícekrát (4x) se objevilo: pravidelná setkávání týmu. Tým LD Kladno se 

v současné době setkává častěji než v minulých letech. Toto je patrné při mapování etap 

vývoje v části 2. této práce.  
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     Zápisy hovorů jsou zastoupeny méně často (3x). V současnosti je na LD Kladno 

kladen větší důraz na část zápisu hovoru, která popisuje vlastní práci s klientem.  

    Stejnou měrou (2x) jsou zastoupeny další odpovědi :  zavedení a dodržování pravidel 

a  jejich  aktualizace,  příjemné  pracovní  prostředí,  rychlé  zvládnutí  programu v PC, 

skype i internetového  poradenství, postupné  zavádění  řešení  nouzových  situací jako 

reakce na nečekané komplikace, zápisy ze seminářů i supervizí 

  

 

 2) Jaké odborné zkušenosti (pozitivní i negativní) byly pro tebe důležité? Uveď, 

prosím, alespoň tři. 

    Zde jsem čekala nejvíce odpovědí z oblasti supervize a vzdělávání. 

Odpovědi byly tyto : 

8x - supervize a intervize 

6x - vzdělávání 

6x - společný postup u opakovaně volajících klientů 

4x - potřeba udržet si profesní roli konzultanta na LD 

3x - pravidelné tzv. cvičné hovory 

1x - zkušenosti ze svého hlavního zaměstnání 

1x - týmová spolupráce 

1x - možnost inspirovat se zápisem hovoru kolegů pro svoji práci 

 

    Nejvíce se objevila odpověď (8x) : supervize a intervize. Takový výsledek jsem 

očekávala. Jen jsem myslela, že budou odpovědi podrobnější. Postupně od zavedení 

týmové supervize je stále více přijímaná jako podpora a ne kontrola, i když i tuto funkci 

má. Na LD Kladno se vystřídalo několik supervizorů. Tým pracovníků už pozná, jakou 

práci potřebuje a dává podněty vedení ke změně supervizora.   

    Stejné velmi časté zastoupení má odpověď (6x) : vzdělávání a společný postup u 

opakovaně volajících klientů. 

LD Kladno má propracovaný systém vzdělávání. Kromě pravidelných seminářů jednou 

měsíčně, kde probíhá i týmová intervize, má dvakrát do roka tzv. cvičné hovory – 

nácvik a zkoušení si hovorů ve dvojicích, kdy jeden kolega hraje roli klienta a druhý 

pracovníka. Dále jednou ročně probíhá vzdělávací sobota, kdy celý den je věnován 
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vzdělávání v oblasti, která je pro tým aktuálně potřebná. Ke vzdělávání patří také 

týmové supervize a individuální intervize. 

    Společný postup u opakovaně volajících klientů je případová práce. Zde se tým 

domlouvá na postupu práce, aby opakovaně volající klient dostával podobnou službu 

ode všech pracovníků a to takovou, která mu bude nejvíce ku prospěchu. Často 

k dohodě dochází při supervizích.   

    Velké zastoupení (4x) má odpověď : potřeba udržet si profesionální roli 

konzultanta na LD. Postupem praxe na LD se každý konzultant setkává s určitou 

naléhavostí některých klientů, kteří chtějí mít neprofesionálně přátelský vztah 

s pracovníkem. A tady nastupuje dovednost udržení si profesní role : nejsme kamarádi 

na telefonu, jsme sociální služba. 

    Pravidelné tzv. cvičné hovory se v odpovědích objevily 3x. Jak jsem popsala výše 

jsou právě tzv. cvičné hovory prostředkem, jak si pracovníci trénují svoje dovednosti, 

ve smyslu hesla : trénink dělá mistra. 

    Jednou jsou zastoupeny odpovědi, že jsou důležité : zkušenosti z hlavního 

zaměstnání, týmová spolupráce a možnost inspirovat se zápisem hovoru kolegů. 

Zkušenosti z hlavního zaměstnání se uplatní velmi často a bývají obohacením 

podrobnějších znalostí i dalších kolegů. Hlavní zaměstnání většiny externistů, jak je 

patrné z kapitoly č. 4, je v oblasti pomáhajících profesí. Všechny konkrétní zkušenosti 

jsou regionálního charakteru a mohou se uplatnit při práci s klienty na LD. Týmová 

spolupráce by se dala přiřadit ke všem více zastoupeným odpovědím. Tím, že je 

uvedena zvlášť, je zdůrazněn její význam. 

Možnost inspirovat se zápisem hovoru kolegů pro svoji práci znamená, že zápis hovoru 

je velmi propracovaný tak, aby z něj bylo patrné, jak pracovník postupoval a tím může 

obohatit práci ostatních. Jednou z povinností každého konzultanta při nástupu na službu 

je přečíst si zápisy hovorů v PC od své poslední služby.   

 

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? Uveď, prosím, alespoň tři. 
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   „ Učící  situace“ jsou situace, které konkrétního pracovníka naučily některou  

dovednost nebo poučily v profesních znalostech apod. Předpokládala jsem, že 

pracovníci budou mít různé zážitky, které popíší. Na odpovědi jsem byla obzvláště 

zvědavá, protože tyto by mohly být inspirací pro zaškolování nových konzultantů. 

    Předpokládala jsem, že se mezi odpověďmi  objeví situace porušení etiky a 

pravidel, která nastala poprvé za existenci LD Kladno a jejímž důsledkem bylo 

vyloučení kolegyně z týmu. 

     Odpovědi byly tyto : 

10x - supervize a intervize, vzdělávání 

3x - časté opakování pravidel a postupů při vzdělávání a tzv. cvičných hovorech 

1x - potřeba hledání a domlouvání zakázky s klientem 

1x - přijmutí toho, že se nedovím, jak se klientova situace dál vyvine, např. zda   

       doporučované odborné pracoviště navštívil atd. 

1x - že neprospívá ani mně ani klientovi když nedokážu nechat jeho příběh na LD a   

        mám ho plnou hlavu  i po skončení služby 

1x - zjištění, že je mnoho možností práce s klientem, důležitý je  prospěch pro něj 

1x - potřeba zbavit se předsudků a předpokladů - i když něco jasně vypadá, nemusí to    

       takové ve skutečnosti být  

1x - smířit se s tím, že toho vím málo a nikdy to na úplný obraz o situaci klienta nestačí 

1x - smíření se s tím, že moje možnosti v roli služby jsou velmi omezené, co se týče     

       řešení situace klienta 

1x - chyby kolegů i moje vlastní 

1x - práce s náročnými hovory a klienty v hodně tíživé situaci 

1x - potíže s hovorem, když jsem neudržela svoji roli služby 

1x - nátlak a manipulace klientů + zároveň cesta, jak s nimi pracovat 

1x - nalézání hranic role služby na LD 

1x - zásadní porušení pravidel a etiky a následné ukončení spolupráce s kolegyní 

1x - situace a řešení v případě, když klient pracovníkovi vyhrožuje 

    Všechny odpovědi obsahovaly (10x) supervize, intervize a vzdělávání. Z toho je 

jasné, jak jsou pro práci na LD nezbytné. 

    Časté opakování pravidel a postupů při vzdělávání a tzv. cvičných hovorech je 

zastoupeno 3x. Mohla bych odpovědi připojit k předchozím, ale protože je uvedli 
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respondenti zvlášť, důraz kladli na pravidla a postupy. Jak jsem psala dříve, LD Kladno 

má vytvořeny Standardy kvality, kde jsou definované postupy a pravidla práce. Tyto 

Standardy nejsou jednou dané, ale tým se k nim vrací a přizpůsobuje je tak, aby byly 

aktuální.  

    Všechny další odpovědi jsou zastoupeny jednotlivě. Jsou zajímavé. Všechny tyto 

situace byly probírány v kurzu TKI. Odpovědi potvrzují, že teoretické informace 

nestačí, že je potřeba prožít si praxi.  Mohou být skutečně použity při zapracování 

nových konzultantů.  

    Jak jsem předpokládala, objevila se také odpověď : zásadní porušení pravidel a etiky 

a následné ukončení spolupráce s kolegyní. Spíše mě překvapilo, že ji uvedl jen jeden 

pracovník.  

 

 4) Co tě na LD překvapilo? 

    Tuto otázku jsem k dotazníku přidala z důvodu zjištění zkušeností, které pracovníky 

nejvíce překvapily, tedy zkušeností, se kterými nepočítaly, že by se mohly stát. 

Odpovědi byly tyto : 

3x - zásadní porušení pravidel a etiky a následné ukončení spolupráce s kolegyní 

1x - že mě to stále baví 

1x - že přicházejí nové nečekané situace 

1x - jak těžká je práce s opakovaně volajícími klienty 

1x - že stále přibývá povinností, ale finančně klesá ohodnocení 

1x – že většina hovorů se týká mezilidských vztahů 

 

    Nejvíce (3x) je zastoupena odpověď : zásadní porušení pravidel a následné 

ukončení spolupráce s kolegyní. Bylo to poprvé, co se na LD Kladno taková situace 

vyskytla. Probírala se na supervizi i na semináři.    

     Co překvapilo mě, bylo, že těch odpovědí bylo daleko méně než na předešlé otázky. 

Několik dotazníků dokonce nemělo k této otázce odpověď žádnou. Na druhé straně je 

dobře, že není mnoho věcí, které překvapily, znamená to, že pravidla i dohody týmu 

jsou velmi rychle reagující na změny. 
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Závěr dotazníkového šetření 

    Z odpovědí je patrné, že pracovníci LD Kladno vnímají a reflektují aktivně svoji 

práci. Uváděli mnoho učících situací, a to ukazuje na zájem o práci a na neustálý vývoj 

jejich dovedností. Pracovníci dotazník přijímali pozitivně jako možnost odpovědět si na 

otázky, které by si sami nepoložili. Odpovědi mohou být využity při týmových 

setkáních. Při zaškolování nových konzultantů je možno je uplatnit jako podporu, 

kterou je  v tomto případě předávání zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

8. Závěr a diskuse 

Ve své bakalářské práci jsem popsala vývoj pracoviště Linky důvěry Kladno. 

Původně jsem myslela, že hledání v minulosti naší služby bude snadnější než se 

ukázalo. Některé události se mi  nepodařilo zachytit. 

    Vývoj Linky důvěry Kladno je vývojem profesionality práce. Od velmi malé   

systémové práce až k dnešní vysoce profesionálně systémově vedené práci.  

    Přibývaly způsoby práce : od jednoho telefonního čísla v roce 1995 pro volající až 

k dnešním třem : pevná linka, mobil a skype. Dále v roce 2010 přibylo internetové 

poradenství. 

     Postupně rostly a rostou nároky na pracovníky. 

    Rostly nároky na vzdělání před započetím činnosti na LD. Na počátku činnosti 

stačil kurz TKI a náslechy hovorů a dnes je potřeba vzdělání dle Zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách, kurz TKI, věk nad 21 let a kurz internetového poradenství. 

    Rovněž rostly nároky na vzdělávání při práci na LD. Na počátku stačila účast na 

semináři jednou za měsíc. Dnes je součástí vzdělávání supervize, intervize, celodenní 

vzdělávání, tzv. „cvičné hovory“ i seminář každý měsíc. 

    Jediné, co nerostlo, ale spíše klesalo, byla finanční odměna za náročnou práci 

konzultanta LD Kladno. 

    Cíl LD Kladno je definován ve Standardech kvality práce takto :  

„Cílem LD Kladno je poskytovat dle telefonní zakázky klienta (jímž může být jedinec i 

instituce): 

a) krizovou intervenci 

b) okamžitou podporu v situacích, které klient neumí zvládnout navyklým způsobem 

(stabilizování jeho stavu, snížení nebezpečí, že se krize bude prohlubovat) 

c) déletrvající podporu klientů (lidí osamělých, starých, v chronifikující se krizové 

situaci, hraničních stavů atp.) 

d) informace o navazujících zařízeních psychosociální sítě a kontakty na ně 

a to kvalifikovaně a situaci přiměřeně.“ 
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    Standardy a další pravidla LD Kladno  nejsou jednou definovaná, ale pracuje se 

s nimi a dle situace je tým upravuje nebo upřesňuje. Postupem vývoje práce pracovníci 

zjistili, že potřebují jasná pravidla, o která se mohou opřít. Že to nejsou  „nutná zla“, 

která nám něco diktují. Pořád se vyskytují nové situace, na které tým zpracovává 

společný postup.  

    Na LD Kladno je velmi důležitá spolupráce týmu. Klienti volají různým pracovníkům 

a potřebují dostávat srovnatelnou službu. Jistě, každý jsme jiný a každý hovor bude jiný. 

Tím pádem se nevyhneme situacím, kdy si klient vybírá konkrétního pracovníka. Platí 

zde: nejsem tu jen za sebe, jsem tu především za člena týmu. Tento přístup  pomáhá 

nevytvářet závislost na službě. Sociální služba LD Kladno  chce prospívat klientovi a 

pokud je to možné nalézat jeho vlastní řešení a vlastní kontakty pro naplnění jeho 

potřeb. 

     Popis vývoje jedné linky důvěry, kladenské, je příspěvkem ke zkušenostnímu 

potenciálu linek důvěry.  

    Linky důvěry jsou důležitou součástí psychosociální sítě. Podávají základní 

sociální poradenství a mají přehled o pomáhajících službách v regionu a to nejen 

sociálních, ale i zdravotních a dalších. Nejen, že o nich vědí, ale mají i podrobné 

informace :  kde sídlí, jak to tam vypadá, kudy tam dojít a kdo a jak  tam pracuje. Pro 

klienty jsou tyto informace důležité zejména v těžkých situacích, kdy se cítí ohroženi 

nebo se za stávající stav stydí. Klienta podpoří v odvaze vyhledat pro sebe nebo své 

blízké pomoc.  

    Touto prací jsem chtěla také podpořit činnost všech linek důvěry a zviditelnit jejich 

užitečnost. Jsem si vědoma, že vzhledem k mému dlouholetému působení na tomto 

pracovišti mohou tím být některé mé závěry ovlivněny. Na druhou stranu jsem v této 

práci své dlouholeté zkušenosti z praxe mohla využít. 

    Popisem vývoje pracoviště jsem ukázala, jak roste profesionalita a etika práce na 

lince důvěry v Kladně a podobně roste i na dalších linkách důvěry. Neustále se rozvíjí 

jejich zájem o prospěch klienta. Pravidelná setkávání kolegů při Sněmech ČAPLD, 

vyvíjení pravidel, etických a provozních, to vše se děje na podporu pracovníků i klientů.              

Velmi si vážím všech pracovníků linek důvěry. Jejich práce je užitečná a potřebná, a 

proto nadále usilujme o její rozvoj. 
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Diskuse 

   Ráda bych se zmínila o několika tématech, které by stálo za to dále rozšířit. 

   Prvním je stabilita organizace. Nabízejí se otázky, jak vytvořit podmínky pro 

stabilitu organizací typu linek důvěry. Jde především o stabilitu finanční, která 

ovlivňuje jak motivaci k práci tak i možnosti dalšího vzdělávání. 

    Druhým tématem je spolupráce linek důvěry se záchrannou službou. Ukazuje se 

jako vhodné iniciovat společný seminář, který by dosavadní spolupráci zhodnotil. 

Zatím neexistují žádná pevně daná pravidla spolupráce se záchrannou službou, 

ačkoliv se lze již opírat o řadu zkušeností a precedentů. 

    Za další bod považuji informovanost linek důvěry o psychosociální síti. 

Podpořila bych setkávání  organizací z oblasti pomáhajících profesí v regionech, 

kde by informovali o své činnosti. V Kladně již k podobným setkáváním dochází, 

je to součást komunitního plánování. 
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