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INFORMACE O ORGANIZACI:

IČO: 638 30 213

Právní forma: spolek

Spolek je zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L1003

Sídlo: K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

Telefon: +420 626 356 715

e-mail: info@capld.cz

www: www.capld.cz

Poslání: Posláním ČAPLD je vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality distanční krizové

pomoci

poskytované jejími členy.

Účel ČAPLD:

a) Sdružuje a zaštiťuje pracoviště distanční krizové pomoci (v obecném povědomí známé jako

pracoviště linek důvěry).

b) Mezi svými členy formuluje společná stanoviska k otázkám poskytování distanční krizové pomoci,

sdílí společné zájmy a potřeby.

c) Vytváří podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality distanční krizové pomoci poskytované jejími členy.

d) Reprezentuje, zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby členů na veřejnosti, u orgánů státní

správy, případně u dalších odpovědných institucí.

e) Aktivně přispívá k rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a

zkušeností souvisejících s poskytováním distanční krizové pomoci.

Předsednictvo ČAPLD:

Předseda: Mgr. PAVLA PEJŠOVÁ

Místopředseda: Mgr. JITKA GRYGA MEDŘICKÁ
Tajemník: Mgr. KATEŘINA BOHATÁ
Členové: MgA. HANA REGNEROVÁ

Mgr. et Bc. ZDENĚK FRANTIŠEK HORÁK

Členská pracoviště:

Linka Bezpečí, Linka duševní tísně Most, Linka důvěry Blansko, Linka důvěry Dětského krizového

centra, Linka důvěry Elpida, Linka důvěry Karviná, Linka důvěry Kladno, Linka důvěry Kutná Hora,

Linka důvěry Liberec, Linka důvěry Senior telefon, Linka důvěry SOS, Linka důvěry STŘED, Linka
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důvěry Ústí nad Orlicí, Linka pomoci Ústí nad Labem, Linka pro rodinu a školu, Linka první psychické

pomoci, Linka SOS Zlín, Modrá linka, Pražská Linka důvěry, Rodičovská linka

O NÁS

Linky důvěry mají v naší zemi tradici od roku 1964. V tomto roce byla založena první linka důvěry na

psychiatrické klinice Ke Karlovu. Do revoluce v roce 1989 fungovalo v naší zemi jen několik pracovišť
podobného typu (Linka naděje v Brně, Linka důvěry v Kosmonosích, Linka důvěry v Bílé vodě, Linka

důvěry v Třebíči, Linka důvěry v rámci psychiatrické kliniky v Olomouci). Zhruba od roku 1990 začaly

vznikat v naší zemi další linky důvěry, a to i v regionech. Jejich zřizovateli již nebyly výhradně
zdravotnické subjekty, linky důvěry se rozšířily do sféry sociální i školské, do neziskového a nestátního

sektoru (např. církve, nadace, občanská sdružení).

ČAPLD vznikla jako občanské sdružení (Česká asociace pracovníků linek důvěry) v roce 1995. 1.

ledna 2014 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek a 12. května 2021 k přejmenování na

Česká asociace pracovišť linek důvěry. Jde o sdružení odborných pracovišť, poskytujících

telefonickou krizovou pomoc. V České republice přitom existuje široká síť již zavedených linek důvěry

(v současnosti jde o cca 30 linek). Zároveň neustále vznikají i nová pracoviště. Většina z nich se stala

členy ČAPLD. Členská pracoviště přijímají etický kodex telefonické krizové pomoci respektive

internetového poradenství a také stanovy ČAPLD.

ČINNOSTI V ROCE 2021

● Sněm ČAPLD, 19. 5. 2021, online

● Aktualizace Stanov

● Nové webové stránky

● Navázání spolupráce s APKP (Asociace poskytovatelů krizové pomoci) a APIC (Asociace

pracovníků intervenčních center)

● Užší spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví

● Komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí (komentování plánované novely zákona

108, začleňování pracovišť v síti apod.).

● Spolupráce s Ministerstvem vnitra v souvislosti s mapováním situace na linkách a aktualizací

údajů na webu Ministerstva vnitra

● Zkvalitnění komunikace a sdílení informací mezi členskými pracovišti – zřízení platformy

Trello, Google Workspace, možnost sdíleného prostoru a pořádání videokonferencí

Online workshopy pro členská pracoviště:

Září:  workshop na téma Krizové situace na krizové lince, časová dotace 3,5 hod –  12 účastníků



Říjen: workshop Podpora pro pracovníky formálně i neformálně, časové dotace 3,5 hod –  15

účastníků

Listopad: workshop „Stáří známí“ dlouhodobě opakovaně volající klienti, časová dotace 3,5 hod –  14

účastníků

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Stav účtu k 1. 1. 2021 48 793,38

Příjmy
- členské příspěvky 16 000

Výdaje
- vedení bankovního účtu 325,49

Stav účtu k 31. 12. 2021 64 467,89


