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Postup velitele zásahu
Potřeba poskytnutí psychosociální pomoci není závislá pouze na závažnosti situace a počtu zasažených, ale vždy je třeba
zvážit aktuální stav jednotlivce a jeho potřeby a reakce na danou událost.
V rámci záchranných a likvidačních prací se poskytuje krátkodobá psychosociální pomoc s první psychickou pomocí.
Organizuje je na místě zásahu velitel zásahu, který pro tuto činnost může využít odborného pracovníka pro uvedenou
oblast, jehož může začlenit také do štábu velitele zásahu.
Při velkých mimořádných událostech se psychosociální pomoc koordinuje pro více míst zásahů prostřednictvím
koordinátora. Koordinátor je také členem štábu bezpečnostního sboru, který řídí záchranné a likvidační práce, a
krizového štábu kraje, případně krizového štábu obce s rozšířenou působností, kde předává i informace o zjištěných
materiálních potřebách zasažených osob pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Úkolem koordinátora je zejména řídit poskytování psychosociální pomoci během velké mimořádné události. Za tímto
účelem iniciuje setkání všech dostupných poskytovatelů psychosociální pomoci. Cílem setkání je dohodnout se na:
 řízení poskytování psychosociální pomoci,
 rozdělení činností,
 místě působení jednotlivých poskytovatelů psychosociální pomoci,
 způsobu předávání informací (od jednotlivých poskytovatelů ke koordinátorovi i opačně),
 spolupráci s krizovým štábem (ohledně předávání informací a plánování činnosti),
 způsobu vyhodnocení poskytované psychosociální pomoci (průběžném a závěrečném).

Doporučený postup

zahájeno

splněno

Vyhodnotit rozsah mimořádné události a potřebu zasažených osob
Využití záchranářů, vycvičených pro první psychosociální pomoc

V případě potřeby psychosociální pomoci využívat zasahující záchranáře vycvičené pro první
psychickou pomoc.

Předání pomůcek pro snížení akutního stresu

Rozhodnutí o předání pomůcek pro snížení akutního stresu u zasažených osob, zejména dětí
(např. „dráček“ nebo jiná hračka).

Povolání pomoci – posil pro poskytování psychosociální pomoci

V případě, že zdroje pro první psychickou či psychosociální pomoc na místě zásahu jsou
nedostatečné, velitel zásahu prostřednictvím OPIS povolá dalšího člena týmu psychosociální pomoci
nebo psychologa HZS kraje.

Ustanovení koordinátora

V případě, že je nutno koordinovat psychosociální pomoc s neziskovými nevládními organizacemi
nebo s psychology a krizovými interventy jiných složek IZS, ustanovit pro místo zásahu koordinátora.

Vyhodnotit potřebu posttraumatické péče pro zasahující

Velitel zásahu nebo velitel jednotky PO vyhodnotí potřebu posttraumatické péče pro zasahující, při
tom spolupracují s psychologem HZS kraje.

Zjistit údaje o potřebě psychosociální a humanitární pomoci
Při dlouhodobém zásahu využívá velitel zásahu koordinátora a členy neziskových nevládních
organizací ke zjištění údajů o potřebě psychosociální a humanitární pomoci.

Provést záznam - dokumentaci
Provedení záznamu o poskytnutí psychosociální pomoci do „Zprávy o zásahu“.
Zdroj:
Poskytování psychosociální pomoci
STČ 12/IZS, čj.: MV- 604/PO-IZS-2011

Aktualizováno:
12 / 2012
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Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.
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Postup koordinátora psychosociální pomoci
Zabezpečit spojení s velitelem zásahu
Spolupráce s


vhodnými osobami na místě události



orgány obce na jejich zapojení do psychosociální pomoci



členy týmu posttraumatické péče



krizovými interventy



psychologem HZS kraje



psychologem jiné složky IZS



ostatními členy jednotky PO



členy spolupracující neziskové nevládní organizace



členy jiného subjektu činného v poskytování psychosociální pomoci

Vhodnými osobami na místě události, sousedy (lze uplatnit osobní a věcnou pomoc), s
rodinou nebo se zástupci jiných složek IZS (zdravotnickou záchrannou službou, policií).

Ostatními členy jednotky nebo dalšími příslušníky HZS kraje nezařazenými v jednotce PO
(např. příslušníky z odboru ochrany obyvatelstva).

Zřídit stanoviště pro poskytování psychosociální pomoci

Zejména u událostí většího rozsahu požádá velitele zásahu o zřízení stanoviště pro poskytování
psychosociální pomoci (např. kontejner nouzového přežití, autobus, místní objekt).

Předávat údaje o zjištěné potřebě psychosociální a humanitární pomoci

Předává údaje o zjištěné potřebě psychosociální a humanitární pomoci veliteli zásahu, příp. krizovému
štábu HZS kraje.
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