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Standing Commitee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology 

 

 

• Historie skupiny = 21 let  

• Valné shromáždění EFPA, Dublin 1997 – TF 

• Valné shromáždění EFPA, Granada 2005 – SC 

• ČR patří mezi skalní členy (od r. 2003/15 let) 

• SC podnítil vznik národních odborných skupin 

• 33 členů z 28 zemí 

• http://disaster.efpa.eu/ 

http://disaster.efpa.eu/
http://disaster.efpa.eu/


Vize 

Zlepšovat podporu zdraví občanů EU v kontextu 
krizí, katastrof a traumatu (KKT). 



Mise 

1) Poskytovat poradenství a podporu psychologům ohledně 
nejvyšších kvality - standardů a služeb s tématikou traumatu. 

2) Vytvořit standardy, které zajistí efektivní a náležité školení a 
vzdělávání psychologů, kteří se podílejí na poskytování 
posttraumatických služeb a intervencí. 

3) Předvídat vývoj potřeb v oboru, reagovat na měnící se 
potřeby komunit a organizací. 

4) Uvedené má být dosaženo kombinací profesionality, etických 
zásad, základních lidských práv, objektivity a respektování 
lidských hodnot v prostředí úcty, důvěry a entuziasmu. 



Cíle 

1) Zajišťovat rozvoj psychologie krizí, katastrof a traumatu v Evropě. 

2) Poskytovat a zprostředkovávat evropským psychologům nejnovější 
poznatky a dobrou praxi v oblastech:  

- psychologie, krizí, katastrof a traumatu  

- psychosociálního krizového řízení 

- budování individuální a komunitní odolnosti 

- operační a urgentní psychologie (uniformované sbory/IZS) 

- posttraumatických intervencí založených na důkazech 

3) Poskytovat a zprostředkovávat „evidence based“ a nejlepší praxi 

4) Hledat konsensus ohledně společných evropských hodnot a 
standardů. 

 

 

 



Struktura činností a plán 2018-2020 

1. Pracovní setkání SC EFPA (2x ročně, evropský semestr) – pracovní 
úkoly/skupiny, výměna posledních zkušeností, projekty, identifikace 
trendů a témat, stanoviska… 

2. Organizace sympózií pro odborníky (sdílení znalostí a nejlepší praxe). 
3. Tvorba struktury oboru: Podpora formování národních pracovních skupin 

psychologie KKT; tvorba vodítek pro výcvik a poskytování služeb; 
spolupráce s Radou Evropy při šíření znalostí a výcvikových programů;  
působit na národní psychologické asociace, aby byla rozvíjen obor 
psychologie KKT;  působit aby byla oblast PSKP zahrnuta v národních 
krizových plánech. 

4. Konzultační expertní tým (poradenství, podpora) 
5. Výcvik pro psychology v oblasti psychologie KKT – pro východoevropské 

země. (2 programy od r. 2011, podpora Rady Evropy) 
6. Lessons learned (získané zkušenosti z praxe) 
 

 
 
 
 
 
 



Struktura činností a plán 2018-2020 

7. Aktualizace webu (veřejné) 
8. Dropbox (interní fórum) 
9. Tvorba standardů pro tréning a vzdělávání 
10. Evropský kongres psychologie v  Moskvě 7/2019 (invited symposia 

– radikalizace, útoky na měkké cíle) 
11. Mezinárodní psychologický kongres v Praze 2020 (jedno z témat je 

KKT, sympozia) 
12. Specifická dokumentace a doporučení k tématu chování davu a 

chování lidí u hromadných katastrof 
13. Konzultace – psychosociální aspekty expozici azbestu u přírodních 

katastrof 

 
 
 
 



Aktuální témata 

• Teroristické útoky na měkké cíle 
• Migrace 
• Děti a trauma, dětští uprchlíci bez doprovodu 
• Digitální a online sexuální zneužívání dětí 
• Radikalizace 
• Zahraniční bojovníci (FTF) 
• Přírodní a technické katastrofy 
• Přeshraniční spolupráce 
• Propaganda, hybridní hrozby, zneužití sociálních 

sítí 



Témata Symposium Londýn 5/2018 

• Evaluace časných intervencí 
• Děti a trauma 
• Komplexní trauma 
• Potřeby humanitárních pracovníků 
• Sexuální zneužívání dětí, včetně digitálního a        

   on line 
• Krizové řízení u katastrof, připravenost a podpora 
• Trauma z povolání a sekundární trauma 
• Sociální média a jejich role při katastrofách 


