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Předchozí projekty
Evropská síť pro psychosociální následnou péči při katastrofách

(2007-2009, pssoc. třídění)

(2009-2011, uniformované složky)

(2013-2014, sluchové/zrakové postižení)
http://eunad-info.eu/
http://www.eutopa-info.eu/

Podpora projektu
Podpora projektu: Evropská komise, GŘ Humanitární
pomoc a civilní ochrana
Období: 2016-2017
č. projektů: ECHO/SUB/2015/718665/PREP17
Více viz www.mvcr.cz/eunad
http://eunad-info.eu/
Akronym: Evropská síť pro psychosociální krizový management –
asistence lidem s disabilitou při katastrofách, implementace
(European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled
in Case of Disaster – Implementation)

Partneři
Koordinátor:
 Federální úřad pro civilní ochranu a pomoc při
katastrofách (BBK), Bonn, Německo
Partners:
 Univerzita Innsbruck, Rakousko
 Karlova univerzita v Praze, Česká Republika
 Centrum pro psychotraumatologii,
Alexianer GmbH, Krefeld, Německo
 Norské centrum pro výzkum násilí a
traumatického stresu, Oslo, Norsko
 Univerzita Jižního Dánska

Kooperující partneři/poradci
 Ministerstvo vnitra ČR
 Civilní ochrana Lucembursko
 Izraelská trauma koalice
 Španělská společnost pro psychotraumatologii,
traumatický stres a disociaci.
 Impact-Národní odborné a poradenské centrum
pro psychosociální péči při kritických
incidentech, Nizozemí.

Cíl a zaměření EUNAD IP








Implementuje výsledky předchozího projektu EUNAD (lidé
se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách),
zaměřuje se na novou cílovou skupinu
EUNAD Implementace: Lidé s mentálním a/nebo
motorickým postižením
Zlepšit praxi při poskytování (psychosociální) asistence
lidem s postižením při katastrofách
Poskytnout hlavní vodítka pro účinnou podporu těchto
osob
Zlepšit postupy příslušníků IZS při katastrofách
Posilovat odolnost komunit a lidí s disabilitou

Úkoly v rámci projektu
Analýza literatury
Workshop
Výcviky
Setkání týmu – plánování, sdílení zkušeností
konference
Výstupy – do výuky, médií
internet – videa
tištěná podoba - publikace
webu projektu (research, toolkits, guidlines, trainings,
expert group, network)

Workshop 8.11.2016 – z programu
specifika komunikace s dětmi a s dospělými s mentálním postižením
specifika klientů umístěných v zařízení pro seniory / s chronickým
duševním onemocněním (nejen) při mimořádných událostech
specifika osob s autismem v kontextu zvýšené zátěže
Mgr. J. Adámek, ředitel, Laguna Psáry; Mgr. O. Kumprecht, ředitel, Domov pro
seniory Blaník; Mgr. K. Šulcová, Nautis; Mgr.V. Prasetová, zást. vedoucí, Dětské
centrum Paprsek
Zkušenosti s prací s lidmi s disabilitou z pohledu ZZS - PhDr. Z. Fajtlová,
DiS.
HZS ČR a práce s lidmi s disabilitou při mimořádných událostech
vzdělávání příslušníků HZS pro komunikaci s lidmi s
mentální/pohybovou disabilitou, budování krizové připravenosti v dané
komunitě, budování krizové připravenosti IZS
plk. PhDr. Z. Dittrichová; kpt. Mgr. S. Pančochová, Nstrm. J. Gondko, HZS ZLK;
por. PhDr. Z. Papežová, PČR, Záchranný kruh/Svět záchranářů
Odkaz na materiály http://www.mvcr.cz/clanek/cz-workshop-eunad-ip.aspx

Výcvik – 6.6.2017
interventi a psychologové HZS a PČR, zástupci akademické obce, + studenti
psychologie
Hlavní výstupy projektu EUNAD IP: seznámení s tématikou lidí s
mentálním/kognitivním postižením při MU, hlavní doporučení, seznámení s
manuálem (H. Boukalová, S. Hoskovcová)
Zařízení pracující s lidmi s disabilitou v ČR a jejich krizová připravenost
(D. Čáp)
Projekt PČR: Práce se zvláště zranitelnou obětí (Š. Vymětal)
Zkušenosti HZS ČR: příprava, praxe, zkušenosti, komunitní odolnost,
Video+diskuse (lidé s mentálním postižením, s motorickým postižením při
katastrofách) (Z. Dittrichová, S. Pančochová)
Specifika, komunikace a interakce s lidmi s mentálním postižením při
MU (M. Lipský)
Práce s lidmi s mentálním/kognitivním postižením z pohledu ZZS (Z.
Fajtlová)
Lidé s psychiatrickým onemocněním a s autismem při MU (J. Schmidtová)
Výstupy z výcviku zde: http://www.mvcr.cz/clanek/z-vycviku-eunad-ip.aspx

Doporučení I
Heterogenita skupin s narušením kognice – demence,
duševní onemocnění, mentální retardace, autismus;
kombinované obtíže
oblast krizového plánování
nácvik a přípravu
krizovou situaci, komunikaci
období nutné evakuace
dlouhodobou péči o osoby

Doporučení II
Samostatně žijící lidé a klienti v zařízeních
Důležitost a limity plánů a nácviků
Komunikační specifika
Spolupráce s personálem a osobami, které dotyčného
znají – klíčová
Pomůcky – karty se stručnou informací, komunikátory

Výzkum - příklady
Norsko - Center of Violence & Traumatic Stress Studies:
Traumatic experiences, mental health, and coping
in blind and visually impaired individuals - A
population study - Marianne B. Hansen, PhD & Professor
Trond Heir
Německo - kvalitativní studie - Needs and reactions of
persons with intellectual disabilities in case of
disaster and possible supportive interventions for
caregivers - Fernanda Heinke, Lena Richter, Robert
Bering

Další výstupy
Videa – práce s obětí se speciálními komunikačními
potřebami
Publikace

