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Přehled péče poskytnuté psychology PČR – forma poradenství/ 

terapie
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Přehled témat péče poskytnuté psychology PČR za rok 2018
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Za formu psychologické péče považujeme i rozvoj kompetencí policistů 

v rámci vzdělávacích aktivit. Tabulka uvádí počty hodin, které 

psychologové PČR věnují vzdělávání. 
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Krizová intervence policistům v roce 

2018

Krizoví interventi PČR poskytují krizovou intervenci jak 

obětem a jejich blízkým, tak kolegům po traumatické 

události. 

Zasažení policisté - 19 událostí

Intervence 24 policistům 

Případy nehod a sebevražd

Pro srovnání: Krizové intervence pro oběti trestných 

činů 2018 – 2785 osob 



SYSTÉM KOLEGIÁLNÍ PODPORY JE TŘETÍ 

MOŽNOSTÍ PSYCHICKÉ PODPORY 

POLICISTŮM A ZAMĚSTNANCŮM PČR

CÍLEM JE PŘEDCHÁZET ROZVOJI 

PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ

PEER SUPPORT

974 834 688



Cíle

974 834 688

Podpora lidem, kteří o ni projeví zájem

Podporovat důvěru

Zachovávat důvěrnost/ diskrétnost

Smyslem je co nejnižší práh dostupnosti 

psychické podpory. 

Ideálně 1 peer na každém

oddělení



PEER SUPPORT

podpora a pomoc kolegů – princip blízkosti

cení se spíše lidskost než odbornost

dobrovolnost, kolegialita, nezištnost, „nenápadnost“

aktivní zapojení - nelhostejnost

nelze aplikovat jakýkoli „čárkový systém“

neformálnost, sdílení, porozumění

nabídka pomoci či její zprostředkování

prevence, schopnost rozpoznat problémy 
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1. úroveň peer supportu Digliani (2015)

Tradiční podpora – každodenní 

interakce, přirozeně lidská 

podpora
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2. úroveň peer supportu Digliani (2015)

a. Podpora poskytnutá členy týmu, který je uznaný 

organizací a  má pravidla

b. Zajišťují lidé, kteří absolvovali školení

c. Interakce jsou charakterizované funk-

čními vztahy, jejichž cílem je povzbuzovat, 

zkoumat, motivovat, posilovat a usilovat

o pozitivní změnu



2. úroveň peer supportu Digliani (2015)

974 834 688

d. Dávání rad je považováno za 

nefunkční, naopak je zde podporováno 

nezávislé rozhodování

e. Podpora druhé úrovně ohraničena 

etickými aspekty



2. úroveň peer supportu Digliani (2015)

974 834 688

g. Členové týmu peerů jsou pod supervizí odborníka 

a v případě potíží u něj naleznou oporu

h. Podpora druhé úrovně v sobě nemá hodnotící

složku, měla by být nekritická a přijímající



Podpora od organizace

974 834 688

1) Příprava poskytovatelů – peerů pro kolegiální 

podporu, i následné vzdělávání a zejména 

supervizi (školení uloženo psychologům KŘP);

2) Potřebná je domluva vedoucích policistů KŘP k 

zajištění prostor pro školení poskytovatelů a osob 

odpovědných za další realizaci systému kolegiální 

podpory 

3) potřebné realizovat propagaci činnosti peerů 



KOLEGIÁLNÍ PODPORA

Kraj

Stávajících 

peerů Proškolených 2018

Peerů celkem 

v kraji

KŘP A 27 14 41

KŘP S 39 9 48

KŘP U 16 10 26

KŘP L 0 9 9

KŘP L 0 11 11

KŘP E 0 10 10

KŘP C 24 33 57

KŘP P 5 0 5

KŘP K 0 5 5

KŘP J 0 0 0

KŘP B 0 24 24

KŘP M 0 0 0

KŘP Z 0 18 18

KŘP T 11 0 11

Celkem 122 143 265
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KOLEGIÁLNÍ PODPORA
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Etická pravidla kolegiální podpory

974 834 688

Navazuje na etický kodex Policie ČR a doplňuje ho. Z etického kodexu 

Policie ČR pro naše účely připomínáme požadavek nestrannosti, 

respektu a vzájemné úcty mezi kolegy. 

Činnost peera je vymezena PPP 231/2016, o psychologických 

službách.

1. Závazek mlčenlivosti

Peer zachovává mlčenlivost o podpoře a o věcech, které při 

poskytování kolegiální podpory vyšly najevo.

2. Hranice

Peer si uvědomuje, rozpoznává a zachovává hranice svých možností a 

kompetencí. 



Etická pravidla kolegiální podpory

974 834 688

3. Nezištnost

Peer nevyužívá svou roli k osobnímu zisku nebo 

výhodám.

4. Angažovanost 

Peer svou aktivitou přispívá ke spolupráci a udržení 

pozitivních vztahů. 

5. Udržování duševní kondice

Peer dbá na vlastní duševní zdraví. 



Vznikla 14. listopadu 2002 v reakci na zvýšený 

počet sebevražd z řad policistů.

Poskytuje psychologickou podporu, emoční 

ventilaci a prostor mluvit o tom, co nás tíží.

Preventivní služba, ale i služba poslední 

záchrany. 

Linka pomoci v krizi 

974 834 688



974 834 688



 příslušníkům a zaměstnancům 

(jejich rodinám a blízkým)

POLICIE ČR

HZS ČR

MV ČR

ARMÁDA ČR

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

CELNÍ SPRÁVA ČR

GIBS

KOMU JE URČENA?

974 834 688



974 834 688

linkapomoci

pomoc.ski@pcr.cz

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

974 834 688



974 834 688



Vysoké procento osobní a existenciální problematiky je dáno vysokým podílem 

hovorů se sebevrahy. Na linku jsou přepojovány i neakutní sebevrazi z tísňové 

linky 112. Procenta nemají součet 100, protože jeden hovor může být přiřazen k 

několika problematikám (hovor se sebevrahem postupně odhalí podíl závislosti 

nebo duševního onemocnění na problému). 




