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Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Spolu pomůžeme víc

Jsme  zaštiťující  asociace  poskytovatelů  krizové  pomoci  v  ČR.  Našimi  členy  jsou
organizace nebo fyzické osoby, které se zabývají poskytováním krizové pomoci, a to v
sociálních, zdravotnických, školských či meziresortních oblastech.



Vážené členky a členové APKP, kolegyně a kolegové, spolupracující a příznivci Asociace, 

druhý rok chodu Asociace byl opravdu bouřlivý. V APKP došlo k několika
personálním  změnám,  dlouho  jsme  nemohli  obsadit  pozice  ve  výboru
Asociace, a ještě nás v počátku roku zastihla zcela nepřipravené na situaci
pandemie.   Projekt,  který  jsme  měli  realizovat  se  značně  zkomplikoval,
mnoho aktivit se nedalo dobře realizovat, činnosti se přesouvaly do ONLINE
prostředí. Ale jelikož jsme krizoví interventi, umíme pracovat s krizí a krize

je pro nás výzva, stejně, jak to předkládáme našim uživatelům, tak jsme se se situací poprali a
zdá  se,  že  jsme  ji  zvládli.  Krize  nám přinesla  i  nové možnosti,  lépe  ovládat  internetové
prostředí, scházet se ONLINE, improvizovat, hledat a zkoušet nové možnosti. Tak doufáme,
že to zvládneme i v dalším roce. To, co jsme nestihli v roce plném zvratů a překvapení, tak
snad v dalším roce dokončíme a předčíme. 

Všem členům, příznivcům a podporovatelům děkujeme a věříme v další spolupráci i v příštích
letech.

Bc. Zuzana Lešková
Předsedkyně výboru APKP

                                                                                                                              



Poslání APKP
 
Podporovat spolupráci a rozvoj v oblasti krizové pomoci v ČR.

Cíle APKP
 

1. Být respektovanou a odbornou organizací.
2. Kultivovat a ovlivňovat dění v oblasti krizové pomoci jak směrem ke svým členům,

tak i směrem ke státním orgánům a institucím a odborné i laické veřejnosti.
3. Reprezentovat krizovou pomoc v České republice i na mezinárodní úrovni.
4. Podporovat meziresortní spolupráci v oblasti krizové pomoci.

 
K naplnění  svého účelu,  poslání  a  cílů  stanovených  výše,  provozuje  APKP zejména  tyto
činnosti:

1. APKP sleduje úroveň krizové pomoci v ČR a podporuje zvyšování její kvality.
2. APKP podává koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní

správě, samosprávě a dalším subjektům.
3. APKP rozšiřuje povědomí o krizové pomoci v ČR.
4. APKP podporuje sdílení dobré praxe v oblasti krizové pomoci v ČR i v zahraničí.

Začátek roku

Hned začátkem roku 2020 došlo k velkým personálním změnám ve výboru APKP. Změnila se
předsedkyně, odešel místopředseda, někteří členové výboru se přesunuli do kontrolní komise
jiní zase do výboru. Situace pro APKP nebyla jednoduchá, jelikož každá takováto změna musí
být zaregistrována a vyžaduje finanční náklad, jelikož ji musí realizovat právník. 

V březnu 2020 nás zaskočila vlna pandemie koronaviru. Členové APKP měli mnoho starostí
se zajištěním chodu svých organizací  v době nouzového stavu, v podstatě  nebylo naprosto
reálné  plnit  aktivity  projektu  a  realizovat  činnost  Asociace.  Přesto  jsme  alespoň  zajistili
vzájemné předávání  informací  o  způsobu poskytování  krizové pomoci  mezi  členy APKP,
nashromáždili  jsme  informace  a  rozeslali  je  mezi  členy.  Vzájemně  jsme  si  tak  poskytli
podporu a informace, které chyběly nebo se měnily tak rychle, že nikdo z nás nevěděl, co
platí, co se může a co ne. 

Členská základna se v průběhu roku rozšířila o další členy, a to: Centrum Protěž, z.ú., Arkáda
-  sociálně  psychologické  centrum,  z.ú.,  Centrum  sociálních  služeb  Ostrava,  o.p.s.,  tedy
celkem 22 členů Asociace. 

V lednu 2020 proběhlo zasedání výboru a kontrolní komise APKP.

Následná setkání výboru byla realizována ONLINE vzhledem k pandemické situaci.

23. 6. proběhla videokonference, kde došlo ke schválení projektu předloženého na OSF. 



Aktivity v roce 2020 

1/  V průběhu  pandemie  jsme  2x  zkompletovali  přehled  o  činnosti  a  poskytování  služby
krizová pomoc „Krizovka v karanténě“ za poskytovatele služby krizová a telefonická krizová
pomoc a distribuovali jsme jej do všech členských organizací v ČR.

Výbor  vybral  téma  odborného  semináře  pro  pracovníky  členských  organizací  APKP
Kyberšikana  a zároveň byl stanoven předběžný termín odborné konference na červen 2021.

Zrealizovali  jsme přehled vzdělávacích  aktivit  členských organizací,  který byl  umístěn  na
webových stránkách APKP. 

2/ V lednu byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Asociaci poskytovatelů krizové
pomoci, Českou asociací pracovníků linek důvěry a Asociací pracovníků intervenčních center
ČR. První společná aktivita asociací se soustředila na přípravu celorepublikové konference.
Bylo vybráno téma konference Rodina a krize ve 21. století. 

3/  Bylo  vyjednáváno  s paní  Klárou  Šimáčkovou  Laurenčíkovou,  předsedkyní  Výboru  pro
práva dítěte Vlády ČR o zapůjčení prostor na konferenci v prostorách Magistrátu hl. města
Praha.

4/  Byl  předložen projekt  na nadaci  OSF Transversální  spolupráce,  který se umístil  na 14
místě, nebyl však finančně podpořen.

5/ Dále jsme pokračovali v naplňování cílů a aktivit projektu:

Cíle projektu: 

1/ Zajištění provozu Asociace

Tento cíl je naplňován koordinací projektu a činností APKP.

2/ Podpora potřeb členů APKP a hájení jejich zájmů

Cíl  je  realizován  aktivitami  na  podporu  členské  základny:  příprava  odborná  konference,
odborný workshop, zpracováním metodiky auditu.

3/ Rozšiřování povědomí o činnosti APKP a službě krizové pomoci.

Cíl je realizován prostřednictvím aktivit:

Správa webové stránky a FB
Tisk propagačních materiálů
Správa a aktualizace interaktivní mapy. 



1/  Začala  práce  na  tvorbě  metodiky  krizové  pomoci,  do  které  se  zapojilo  8  zástupkyň
členských organizací. Výhodou této práce byla možnost setkávat se ONLINE. 

2/ Započala práce na aktualizaci interaktivní mapy krizové pomoci, která pokračuje i v roce
2021. V průběhu roku 2020 se 2x vyměnil člověk, kterému práce byla zadána, což značně
zkomplikovalo její aktualizaci. Zároveň jsme dlouho hledali IT pracovníka, který by, za pro
nás „rozumnou“ cenu, mapu aktualizoval. 

3/ Byl vytvořen propagační materiál APKP letáček, který byl vytištěn v nákladu 10 000 ks a
byl distribuován členům APKP a veřejnosti.

4/ Probíhala aktualizace webových stránek a předávání informací prostřednictvím FB, APKP.
Ke konci roku ukončila svou činnost stávající správkyně webových stránek. Konec roku byl
poznamenán hledáním nového správce webu. 

V záři 2020 byla realizována další videokonference výboru a kontrolní komise.



Hospodaření organizace:  

Náklady a výnosy za zvolené období od: 01.01.2020 do 31.12.2020
Spotřeba materiálu                           1 566,00 Kč
Cestovné                                                 334,00 Kč
Ostatní služby                                      13 699,97 Kč
DPP                                                    99 850,00 Kč
Kooperativa                                        400,00 Kč
Úroky                                                  4,01 Kč
CELKEM NÁKLADY                                    115 853,98 Kč
Kreditní úrok                                              21,06 Kč
NROS                                              111 506,65 Kč
Členské příspěvky                                   36 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY                                     147 527,71 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ             31 673,73 Kč

Plán činnosti na rok 2021/2022

- Zpracování výroční zprávy za rok 2020
- Volba nového místopředsedy APKP, předsedy kontrolní komise
- Setkání všech členů APKP
- Jaro 2021 – uspořádání celostátní konference v Praze za účasti dalších asociací (APIC,

ČAPLD)
- Plnění aktivit v projektu 
- Medializace a prezentace organizace APKP
- Aktualizace či změna webových stránek, FB APKP



Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s.

Statutární orgán:
Bc. Lešková Zuzana – předsedkyně výboru

Další členové výboru:
PhDr. Zora Dušková 
PhDr. Kateřina Siveková
Mgr. Iva Volfová
Mgr. Jana Levová
Dominika Kemrová, DiS.
Bc. Jiřina Venclíčková

Kontrolní komise:
Mgr. Taťána Plecháčková
Mgr. Miroslav Bubeník
Mgr. Lucie Zelenková

Manažerka APKP:
Bc. Dana Kadeřábková

IČ:    07817631
Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
Tel:  +420 606 885 821
Email: asociacepkp@gmail.com
Web: www.asociacepkp.cz
Číslo účtu:  1028360651/6100
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