
 
Všeobecný výcvik v 

telefonické krizové 

intervenci 

………………………………………………………………………………………. 
 

Pořádá Sdružení Linka Bezpečí   Poprvé otevřený pro veřejnost  
………………………………………………………………………………………. 

 

Komu je výcvik určen: 

 Všem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o 

psychologii. 

 Všem, kteří se chtějí dozvědět mnoho informací o (nejen telefonické) 

krizové intervenci. 

 Všem, kdo chtějí vedle teoretických informací získat také praktické 

dovednosti a v praxi použitelné nástroje. 

 

Témata výcviku:  

krize, vývoj a možnosti řešení krizové situace, principy telefonické 

krizové intervence (TKI) - zásady vedení hovoru s klientem - specifika 

krizových situací a TKI u dětí, mladistvých a dospělých - vrstevnické 

vztahy – šikana - problémy se školou - partnerství, manželství a rodina 

– sexualita - problematika seniorů - psychopatologie, závislosti – 

trauma - život a zdraví v ohrožení (tematika sebepoškozování a 

suicidia) - domácí násilí, syndrom CAN - umírání a ztráta blízké osoby -  

duchovní tématika - sebereflexe, psychohygiena 

………………………………………………………………………………………. 

 



Co Vám výcvik přinese:  

 Dovednosti potřebné pro krizovou intervenci. 

 Vědomí, že rozpoznáte u člověka krizový stav a víte, jak 

s ním jednat.  

 Spolupráci s kvalitním a osobitým lektorským týmem. 

Všichni lektoři mají intenzivní zkušenosti s praxí na linkách 

důvěry.   

 Intenzivní rozvoj s důrazem na sebezkušenost a respektem 

k individuálním potřebám. 

 Kazuistické příklady z praxe, které vychází ze  zkušeností 

pracovníků SLB s více než 8,5 milionu klientů. 

 

Jak se do výcviku dostanete? 

 Je Vám minimálně 20 let, máte minimálně středoškolské vzdělání, 

máte čistý trestní rejstřík, zašlete životopis a motivační 

dopis. Na jeho základě budete do výcviku vybráni. * 

 

Zahájení výcviku:   duben 2014**  

Rozsah výcviku:    intenzivní 3 měsíční výcvik  

   (6 setkání po 3 dnech) 

Cena:    pro pracující 17.900,- pro studenty 15.900,- 

   (možno uhradit ve 3 splátkách.) 

 

 

*Rozhodnutí o zařazení do výcviku je v kompetenci SLB a není nárokovatelné.  

**Změna termínu vyhrazena. 

 

Více informací na www.linkabezpeci.cz sekce „Vzdělávání“ 

Kontaktní informace: k.polochova@linkabezpeci.cz  

http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:k.polochova@linkabezpeci.cz

