
Organizace poskytující telefonickou krizovou pomoc 
 
Název poskytovatele: Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 
Zařízení poskytovatele: Linka důvěry (Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 382 222 300 
e-mail: info@arkada-pisek.cz 
web: www.arkadacentrum.cz 
Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Zařízení poskytovatele: DONA linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí (U 
Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 251 511 313 
fax: 251 512 299 
e-mail: dona.linka@bkb.cz 
web: www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz 
Název poskytovatele: Česká asociace pro psychické zdraví 
Zařízení poskytovatele: Linka psychopomoci, Česká asociace pro psychické zdraví (Vladislavova 12, 
Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním 
postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 224 214 214 
e-mail: psychopomoc@capz.cz 
Název poskytovatele: Dětské krizové centrum, o.s. 
Zařízení poskytovatele: Dětské krizové centrum (adresa zařízení není zveřejněna) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 241 484 149 
fax: 241 480 511 
e-mail: problem@ditekrize.cz 
web: www.ditekrize.cz 
web: www.strada.cz 
Název poskytovatele: Občanské sdružení Anabell 
Zařízení poskytovatele: Linka Anabell (Milady Horákové 899/50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 601 565 474, 848 200 210 
e-mail: posta@anabell.cz 
web: www.anabell.cz 

  



 
Název poskytovatele: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 
Zařízení poskytovatele: Linka pro ženy a dívky Praha (Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Město, 110 00 
Praha 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi 
Věková kategorie klientů: starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) 
Kontakty: 
telefon: 603 210 999 
e-mail: praha@poradnaprozeny.eu 
web: www.poradnaprozeny.eu 
Název poskytovatele: Sdružení Linka bezpečí 
Zařízení poskytovatele: Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí (Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 
Praha 81) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 
Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí 
dospělí (19 – 26 let) 
Kontakty: 
telefon: 266 727 976 
e-mail: info@linkabezpeci.cz 
web: www.linkabezpeci.cz 
Název poskytovatele: Ztracené dítě 
Zařízení poskytovatele: Linka ztracené dítě (Francouzská 366/34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 
2) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez 
přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně 
zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, 
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, 
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, 
senioři, etnické menšiny 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
Kontakty: 
telefon: 116000 
e-mail: info@ztracenedite.cz 
web: www.ztracenedite.cz 
 
 
 
 
  


