Pracovní skupina pro psychologii krizí, katastrof
a traumatu při ČMPS
Na jakých úkolech (tématech) by měla pracovní skupina pracovat v nejbližší době?

-

I. Sledování poznatků a trendů v republice a v zahraničí
Mapování trendů v zahraničí a zahraničních projektů.
Mapování slabých míst a nedostatků v ČR a ev. náměty na jejich řešení.
Sběr zkušeností nabytých při likvidaci MU v ČR i v zahraničí.
Výměna zkušeností v oblasti koncepční, koordinace a přímého výkonu činnosti
(terénní práce) v oblasti psychologie mimořádných událostí a psychologie traumatu.
Výměna informací o mezinárodních aktivitách (projekty, systémy) vč. přenosu info z
SC EFPA (další setkání bude asi v Maďarsku), projekty EUNAD + OPSIC...

-

II. Přenos informací odborníkům
Integrace poznatků a potřeb v jednotlivých resortech.

-

III. Vytváření a aktualizace sítě odborníků
Vytváření lokálních sítí odborníků pro krize a katastrofy.
Tvorba odborné sítě (národní a mezinárodní).

-

-

IV. Spolupráce při vytváření pracovních materiálů
Připomínkování materiálů a záměrů (bude-li zájem - např. otázka Asistenčního centra
v Moravskoslez. kraji).
V. Aktuální témata
Způsoby práce se specifickými skupinami osob při MU.: např. téma traumatu a dětí,
traumatu a seniorů.
Účinné techniky při léčbě traumatu.
Vzhledem k dění ve světě - připravenost na válečný stav, Ukrajina a Rusko.
Zvyšující se sebevražednost obyvatel ČR.
Srovnání jednotlivých přístupů k léčbě traumatu (EMDR, TF-CBT, stresový
management apod.).
Radikalizace a deradikalizace.
Masové migrace.

V čem vidíte Váš osobní přínos pro pracovní skupinu?

-

-

I. Propojení s vlastním pracovištěm
Úzký kontakt na univerzitní prostředí (odborné zdroje, studenty – možnost
participace, diseminace – jejich vzdělávání).
Přenos informací ze zahraničních projektů, s kterými naše pracoviště spolupracuje.
Možnost spolupracovat na různých výzkumných projektech.
Přispění ke včlenění resortu zdravotnictví do příprav na zvládnutí MU a katastrof
z pohledu psychosociální pomoci a přenos informací a zkušeností z resortu
zdravotnictví.
II. Přenos teoretických i praktických poznatků
Přínos praktických informací z MV-GŘ HZS ČR a HZS ČR, z řešení konkrétních MU
a z práce s klienty.
Mezinárodní spolupráce + zastupování v SC EFPa, zastupování ve WADEM,
zastupování OBP MV.

-

III. Přímá práce pro skupinu
Jazykové překlady.
Vyhledávání relevantní literatury.

Jaká je vize pracovní skupiny do budoucna podle Vás?

Pracovní skupina
jako

Centrum dobré
praxe a pro
mezinárodní
spolupráci
Veřejnost
- osvěta

Odborníci
- konference
- výzkumné
projekty
- expertní úloha
Členové skupiny
- sdílení
- potřeby
- inspirace
- propojování

-

Mezirezortní a mimorezortní úroveň.
Propojení rezortů, akademické půdy a zahraničí.
Národní a mezinárodní spolupráce.
Síťování.

