
POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH 

Kontakty - poradenská centra 

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY: 

SVP HELP: 572 564 520 
e-mail: svphelp@svp.uhedu.cz 
www.pppuh.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna: 572 551 352 
e-mail: ppp@pppuh.cz 
www.svphelp.uhedu.cz 

NÁVYKOVÉ LÁTKY - CIGARETY, ALKOHOL, MARIHUANA, JINÉ DROGY: 

www.drogovaporadna.cz 
www.poradna.adiktologie.cz 
www.alkoholik.cz 
www.bezcigaret.cz 
 

Charáč: 572 540 616 
e-mail: charac@podaneruce.cz 

www.podaneruce.cz 

TULiP: 606 672 239 

e-mail: tulip.uhradiste@caritas.cz 
www.uhradiste.caritas.cz 

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY 

http://www.anabell.cz/ 

 SYNDROM CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) 

Linka důvěry Dětského krizového centra 

Pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu 
se syndromem CAN, obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace 
a potřebují rychlou a dostupnou pomoc. 
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Nonstop - Tel: 241 484 149 

e-mail: problem@ditekrize.cz 

www.ditekrize.cz 

ŠIKANA: 

krizová telefonní linka: 286 881 059 
www.minimalizacesikany.cz 

nenech to být a pojď pomáhat s námi 
www.nntb.cz 

KYBERŠIKANA a závislost na počítačích 

https://bezpecne-online.saferinternet.cz/ 

https://poradna.e-bezpeci.cz/ 

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

Linky důvěry 

Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666 

DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Poradenské a intervenční centrum Zlín 

http://www.centrum-poradenstvi.cz/poradenske-centrum.html 

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci 
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné 
vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními 
silami. http://www.centrum-poradenstvi.cz/intervencni-centrum.html 

 

Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy 
násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve 
společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé 
situace.  
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LINKY DŮVĚRY: 

Linka SOS Zlín 

Linka pro děti, mládež a rodiče v krizových životních situacích - zdarma, nonstop 

Tel: 577 431 333 
sos@zlin.cz 

Linka bezpečí  

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích - zdarma, nonstop 

tel: 116 111 
pomoc@linkabezpeci.cz 
http://chat.linkabezpeci.cz 

 

RODIČOVSKÁ LINKA 

Celostátní linka pro rodiče, kteří potřebují pomoc při řešení složitých situací s 
dětmi. Zdarma 

Po – Čt 13:00 – 19:00 
Pá: 9:00 – 15:00 
Tel: 606 021 021 
e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz 
WWW: https://www.rodicovskalinka.cz 

 

Linka vzkaz domů 
800 111 113 
www.vzkazdomu.cz 

 

BEZPEČNÝ INTERNET DĚTEM: 

http://www.e-bezpeci.cz/ 
oznamte@internethotline.cz 
www.internethotline.cz 
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