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K historii
• Rozvoj psychologie katastrof – posledních 30 let (TF/SC EFPA 21 let)
• Valné shromáždění EFPA rozhodlo 07/1997 o založení pracovní skupiny (Task Force on Disaster
and Crisis Psychology). Zakládající členové: UK, Švédsko, Norsko, Finsko, Německo… CZ je
mezi veterány (od r. 2003/15 let)…
• Cíle TF: (1) sbírat zkušenosti o vývoji psych.krizí a katastrof z evropských zemí. (2) shromažďovat
informace ohledně výcviku a vzdělávání. (3) kontaktovat zástupce EU ohledně celoevropských
plánů pro rozvoj dovedností a praxe v psychologii katastrof. (4) připravovat doporučení pro rozvoj
psych. katastrof v jednotlivých evrop. zemích. (5) publikovat nejlepší praxi…
• Od 1999 důraz na: prevenci, časnou intervenci, dlouhodobé potřeby, následnou péči… týká se
zasažených občanů i personálu…
• Dále: metody intervencí a jejich účinnost, EMDR, posilování komunitní odolnosti…
• Dále přeshraniční spolupráce (Tsunami 2004), publikace lessons learned, tvorba sítě, výzkum,
témata: terorismus, radikalizace, migrace, zranitené oběti, masové jevy… Otázka EuroPsy,
standardy pro vzdělávání…
• Stálý výbor od r. 2011 (Standing Commitee EFPA)

Strategie

Každá země má zastoupení své národní asociace v SC (člen/korespondenční člen)
SC působí ve směru rozvoje na národních úrovních (sítě doma na bázi n. asociace)
SC působí ve směru rozvoje mezinárodní spolupráce
SC sleduje dobrou praxi a přispívá k jejímu přenosu mezi zeměmi (sympozia, publikace,
kongresy, projekty, vzdělávání…)
SC funguje jako expertní centrum v případě potřeby (konsensus mezi zeměmi)
SC funguje jako centrum pro operační výměnu informací (ad hoc)
2x ročně schůzka (evropský semestr; vždy symposium + pracovní jednání SC,
ICP/ECP/ESTSS)

Současné složení SC
• Magda ROOZE (convenor, NL)
• Výbor má nyní 28 členů, kteří zastupují 25 evropských zemí:
Andora, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká
Británie
Pozn:
• Stálý člen
• Korespondenční člen
• Aktivní člen

Symposia 2013-2017 (vývoj témat)
• 2013 Stockholm (ECP; např. kolektivní následná péče obětem terorismu, zemětřesení, vodítka pro CBRN, školní střelba,
přírodní katastrofy, člověkem způsobené technické katastrofy, letecké nehody)
• 2014 Budapešť (Kontinuita pssoc. péče - urgentní/střednědobá/dlouhodobá; např. etické aspekty, organizační
aspekty, oběti terorismu, potřeby přeživších, operační psychologie, terapie traumatu…)
• 2014 Praha (Populace ve vysokém riziku při MU a komunitní odolnost; např. děti a PTSD, výsledky síťovacího
projektu- 5x výcvik trenérů v psych.katastrof pro východoevropské země (7), terorismus, radikalizace, lidé s disabilitou,
DVI a pozůstalí, děti)
• 2015 Lisabon (Příprava na potřeby uprchlíků a žadatelů o azyl; např. psychosoc. podpora v dočasném ubytování
uprchlíků z Ukrajiny v Rusku, Norská zkušenost – práce s rodinami, dětští uprchlíci, současná uprchlická krize,
traumatizace u personálu)
• 2016 Istanbul (Psychosociální potřeby uprchlíků; např. výzkum potřeb a psychických potíží u syrských uprchlíků v
Turecku, uprchlíci s disabilitou, rehabilitační program pro traumatizované dětské uprchlíky, EMDR terapie u uprchlíků)
• 2016 Madrid (Lessons learned; např. pssoc. podpora po zemětřesení v Itálii 2016, aplikace psychologie do krizového
řízení ve Španělsku, lidé s disabilitou, uprchlíci)
• 2017 Bern (Lessons learned; např. nehoda maďarského autobusu v Itálii, intervence u malých incidentů s velkým
dopadem, teroristický útok v Mnichově, švýcarský model civilní pomoci, úmrtí dětí a práce s rodiči, vývoj v psychosociální
podpoře u dětí)
• 2017 Praha (Lessons learned systémy pssoc. pomoci u uniformovaných složek, pssoc. screening, terorismus a požár
výškové budovy v Londýně, terorismus pobodáním v Turku/FIN, práce s dětmi po útoku v Nice, intervence ve školách,
výzkum radikalizace, asociace obětí terorismu v Belgii V-Europe, lidé s disabilitou)

Hlavní aktuální úkoly SC EFPA
• Podpora rozvoje oboru psychologie KKT (projekty a sdílení – web, konference,
symposia)
• Sběr a sdílení know-how (lessons learned a nejlepší praxe)
• Podpora tvorby expertních sítí na mezinárodní i lokální úrovni
• Etické principy
• Role psychologů při panevropských a mezinárodních MU (v diskusi, Evropský konzultační
tým)
• Standardy a vzdělávání (zpracovává se)
• Doporučení u hromadných akcí, evakuací a ukrytí (zpracovává se)
• Doporučení pro plány reakce na terorismus s mezinárodním dopadem/turistické cíle
(sociální sítě, zapojení psychologů do strategií a plánování...)
• Otázka EuroPsy (specializačního certifikátu v oblasti psychologie krizí, katastrof a traumatu
– zatím není jednota)

Děkuji za pozornost ☺
Více info viz:
http://disaster.efpa.eu/
http://mvcr.cz/psychologie/ (mezinárodní projekty a spolupráce)

stepan.vymetal@mvcr.cz
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