
Zveřejněno 18. 5. 2023

Krizová centra

Ocitli jste se v krizi a hledáte kontakt na konkrétního odborníka ve

vašem kraji? Zaktualizovali jsme pro vás seznam krizových center,

který se v případě krizové situace nebojte využít. Pokud nebudete

vědět, koho oslovit, volejte krizovou linku Junáka (737 205 520), kde

vám ochotně poradí.

Aktuální seznam krizových center (města řazena podle abecedy):

Celostátní služby

LINKA PRO PEDAGOGY, VYCHOVATELE, RODINU A VEŘEJNOST: 116 000

zkušená profesionální pomoc, součást celoevropské sítě linek 116 000

ANONYMNÍ: záleží na vás, jak konkrétní bude vaše sdělení.

služba je NONSTOP a ZDARMA: jsme nepřetržitě k dispozici.

v případech akutního i dlouhodobého ohrožení dítěte spolupracujeme s orgány

sociálně-právní ochrany dětí.

Regionální služby 

Řazeno dle města.

Středočeský    Benešov    Krizové centrum    K - centrum Benešov, Magdaléna o.p.s.

(Magdaléna o.p.s.)    Nová pražská 399, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy  

 317 728 880    info@magdalena-ops.cz     www.magdalena-ops.cz

Praha    Boskovice       Tísňová Péče (Ing. Adéla Kolouchová)    Antonína Navrátila 1219/ 

13, 680 01 Boskovice    516 453 339    kolouchova@deep.cz     https://www.sos365.cz/ 

zarizeni/ 9842-tisnova-pece

Jihomoravský    Brno    Krizové centrum    Terapeutické centrum Hybešova (A Kluby ČR,

o.p.s.)    Hybešova 956/ 1, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2    541247233  

 akluby@akluby.cz     https://akluby.cz/  

Jihomoravský    Brno    Krizové centrum    Kontaktní centrum Vídeňská (Společnost

Podané ruce o.p.s.)    Vídeňská 225/ 3, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39    543249343;

775889919; 608 371 131    kc.videnska@podaneruce.cz     www.podaneruce.cz
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Jihomoravský    Brno    Krizové centrum    Denní psychoterapeutické

sanatoriumElysium (Společnost Podané ruce o.p.s.)    Hilleho 1842/ 5, Brno-střed, Černá

Pole, 602 00 Brno 2    777 289 116; 541 227 704    substituce@podaneruce.cz   

 elysium@podaneruce.cz

Jihomoravský    Brno    Intervenční centrum    SPONDEA , o.p.s.    Sýpka 1351/ 25, Brno-

sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13    739 078 078; 544 501 12    Intervencni-

centrum@spondea.cz     http://www.ic-brno.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    Centrum sociálních služeb, příspěvková

organizace    Masná 134/ 3b, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2    542 212 648  

 mskspmasna@cssbrno.cz     https://www.css.brno.cz/

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    Diecézní charita Brno - Tereza- pomoc obětem

domácího násilí    Dolní Česká 313/ 1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2    515 223 088  

 tereza.znojmo@charita.cz     www.znojmo.charita.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    Diecézní charita Brno - Okno dokořán Blansko  

 Komenského 2366/ 19, Blansko, 678 01 Blansko 1    516 417 351  

 krizovapomoc.blansko@charita.cz     http://www.blansko.charita.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    Diecézní charita Brno - Magdala Blansko  

 Komenského 2366/ 19, Blansko, 678 01 Blansko 2    517 417 351  

 magdala.blansko@charita.cz     http://www.blansko.charita.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    Diecézní charita Brno - Centrum PRO Blansko  

 Sladkovského 1860/ 2b, Blansko, 678 01 Blansko 1    516 411 400  

 kpcentrum.blansko@charita.cz     http://www.blansko.charita.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    - Charitní středisko Michala Magone - krizová

pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30    732 632 318;

599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Jihomoravský    Brno    Krizová pomoc    SPONDEA , o.p.s.    Sýpka 1351/ 25, Brno-sever,

Černá Pole, 613 00 Brno 13    541 235 511; 608 118 088    krizovapomoc@spondea.cz   

 http://www.spondea.cz

Jihomoravský    Břeclav    Krizové centrum    Kontaktní centrum s terénním programem

Břeclav (Diecézní charita Brno)    Stromořadní 596/ 8, Břeclav, 690 02 Břeclav 2  
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 519322842    kacko.breclav@caritas.cz     http://breclav.charita.cz/

 ; http://breclav.charita.cz/

Královéhradecký    Červený Kostelec    Tísňová péče    Oblastní charita Červený

Kostelec    Manželů Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec    491 465 327  

 pecovatelky@hospic.cz     http://www.ochck.cz

Praha    Česká Lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Jihočeský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Jihomoravský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Karlovarský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Královéhradecký    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20,

Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu   

 www.andelstrazny.eu

Liberecký    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Liberecký    Česká Lípa    Tísňová péče    HENIG - security servis, s.r.o.    5. května 797/ 20,

Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa    487 883 124    pomoc@henig.cz     www.henig.cz

Moravskoslezský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20,

Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu   

 www.andelstrazny.eu

Olomoucký    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Pardubický    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu
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Plzeňský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Středočeský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká

Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Ústecký    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Vysočina    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Zlínský    Česká lípa    Tísňová péče    Anděl Strážný, z.ú.    5. května 797/ 20, Česká Lípa,

470 01 Česká Lípa 1    487 883 136    info@andelstrazny.eu     www.andelstrazny.eu

Liberecký    Česká lípa    Krizové centrum    Kontaktní centrum (Most k naději    Hálkova

1794, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    724246771; 487831545  

 vedouci.kccl@mostknadeji.cz     www.mostknadeji.eu

Liberecký    Česká Lípa    Intervenční centrum    Centrum intervenčních

a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace    Konopeova 812/ 

2, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1    723 248 343    info.ic@cipslk.cz   

 http://www.cipslk.cz

Pardubický    Česká Třebová    Intervenční centrum    SKP - CENTRUM, o.p.s. -

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    Staré náměstí 78, Česká

Třebová, 560 02 Česká Třebová 2    775 755 744; 777 765 844    ic.pardubice@skp-

centrum.cz     www.skp-centrum.cz

Jihočeský    České Budějovice    Krizové centrum    Kontaktní centrum Prevent České

Budějovice (Občanské sdružení Prevent)    tř. 28. října 1312/ 16, České Budějovice 3,

370 01 České Budějovice 1    387 201 738    kacko.cb@os-prevent.cz     http://www.os-

prevent.cz

Jihočeský    České Budějovice    Intervenční centrum    Diecézní charita České

Budějovice    Kanovnická 390/ 11, 370 01 České Budějovice 1    603 281 300; 386 323 016  

 intervencnicentrum@charitacb.cz     http://www.dchcb.cz

Jihočeský    České Budějovice    Krizová pomoc    Arkáda - sociálně psychologické

centrum, o.s.    Husovo nám. 2/ 24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1  

 382 211 300    info@arkada-pisek.cz     http://www.arkadacentrum.cz
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Jihočeský    České Budějovice    Krizová pomoc    Charita Ostrava    Václava Košaře 249/ 

12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30    732 632 318; 599 527 250  

 cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Jihočeský    České Budějovice    Krizová pomoc    Krizové centrum pro děti a rodinu

v Jihočeském kraji, občanské sdružení    Jiráskovo nábř. 1549/ 10, České Budějovice 3,

370 04 České Budějovice 4    387 410 864    pomoc@ditevkrizi.cz   

 http://www.ditevkrizi.cz

Jihočeský    České Budějovice    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Jihočeský    České Budějovice    Krizová pomoc    THEIA - krizové centrum o.p.s.  

 Mánesova 11/ 3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1    777 232 421;

605581959    info@theia.cz     www.theia.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. -

DONA linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice

1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919 

 https://www.116006.cz/    https://www.domacinasili.cz/

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb

Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro

psychické zdraví - Linka psychopomoci    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město,

110 00 Praha 1         224 214 214    psychopomoc@capz.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum,

o.s.         241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka

seniorů         800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika,

o. p. s. - Informační a SOS linka    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00  

 222 717 171    pomoc@strada.cz     strada.cz
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Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí -

Linka bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976  

 info@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí -

Linka bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Středisko pro rodinu

a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.- linka důvěry    Nádražní 105/ 

47, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1    387 313 030    spramv@gmail.com   

 www.rodinnaporadnacb.cz

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě  

 Francouzská 366/ 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz   

 https://www.ztracenedite.cz/

Jihočeský    České Budějovice    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Jihočeský    Český Krumlov    Tísňová péče    Domy s pečovatelskou službou o.p.s.  

 Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1    380712067;

383134445    info@dpskrumlov.cz     

Ústecký    Děčín    Krizové centrum    Kontaktní a poradenské centrum pro drogově

závislé, poradna pro rodiče (Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace  

 Teplická 31/ 45, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2    412531415    sedlacek@ccsdecin.cz

    www.cssdecin.cz

Ústecký    Děčín    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA    Karla Čapka 211/ 

1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2    477 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz   

 www.spirala-ul.cz

Plzeňský    Dobřany    Krizová pomoc    Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - Plus

pro lidi v krizové situaci    Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany    377 223 221;

733 414 421    plus.zapad@diakonie.cz      www.diakoniezapad.cz

Plzeňský    Domažlice    Krizová pomoc    Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - Plus

pro lidi v krizové situaci    Zahradní 542, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1  

 378 223 221; 733 414 421    plus.zapad@diakonie.cz     www.diakoniezapad.cz
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Karlovarský    Drahovice    Krizová pomoc    Občanské sdružení Res vitae    Blahoslavova

659, Drahovice, 360 09 Karlovy Vary 9    353 588 080    vendula@resvitae.cz

; eva@resvitae.cz ; vera@resvitae.cz ; leona@resvitae.cz ; eva@resvitae.cz

; vera@resvitae.cz ; leona@resvitae.cz     

Moravskoslezský    Frýdek Místek    Krizové centrum    Kontaktní a poradenské centrum

Frýdek-Místek (Renarkon, o.p.s    Pionýrů 1757, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1  

 606 694 244; 558 628 444    kcfm@renarkon.cz     www.renarkon.cz

Liberecký    Frýdlant    Intervenční centrum    Centrum intervenčních a psychosociálních

služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace    Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant,

464 01 Frýdlant v Čechách    723 248 343    info.ic@cipslk.cz     http://www.cipslk.cz

Moravskoslezský    Havířov    Krizové centrum    Centrum drogové pomoci (Sociální

služby města Havířova    Hřbitovní 166/ 12, Šumbark, 736 01 Havířov 1    596 884 854  

 cdp@ssmh.cz     www.ssmh.cz

Moravskoslezský    Havířov    Intervenční centrum    Slezská diakonie    Opletalova 607/ 4,

Šumbark, 736 01 Havířov 1    596 611 239    ic.havirov@slezskadiakonie.cz   

 www.slezskadiakonie.cz

Vysočina    Havlíčkův Brod    Intervenční centrum    Psychocentrum - manželská

a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace    Dobrovského 2915,

Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 1    606520546    ic.vysocina@psychocentrum.cz   

 http://www.psychocentrum.cz

Pardubický    Hlinsko    Intervenční centrum    SKP - CENTRUM, o.p.s. - Intervenční

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    Karla Lidického č.ev. 1213, Hlinsko,

539 01 Hlinsko v Čechách 1    774 755 744; 777 765 844    ic.pardubice@skp-centrum.cz   

 www.skp-centrum.cz

Jihomoravský    Hodonín    Krizové centrum    Kontaktní adiktologické centrum Vážka

(Diecézní charita Brno)    Pančava 687/ 56, Hodonín, 695 01 Hodonín 1    518343842    k-

centrum.hodonin@charita.cz     http://www.hodonin.charita.cz

Středočeský    Horní Bezděkov    Krizová pomoc    Letohrádek Vendula    K Letohrádku

102, Horní Bezděkov, 273 51 Unhošť    312 697 206    letohradek@volny.cz   

 http://letohradekvendula.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Tísňová péče    Život Hradec Králové, o.p.s.    třída

Edvarda Beneše 1747/ 1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12    495514345  

 zivot.hk@seznam.cz     www.zivothk.cz
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Královéhradecký    Hradec Králové    Krizové centrum    K - centrum Hradec Králové

(Laxus o.s.)    Říční 1252/ 3a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2    495 513 977  

 kacko.hradec@laxus.cz     http://www.laxus.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Intervenční centrum    Oblastní charita Hradec

Králové    Kotěrova 847/ 5, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3    774 591 383;

736 514 095    domacinasili@pomocvnouziops.cz     www.pomocvnouziops.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.  

 V zápolí 1250/ 21, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41    241 480 511  

 duskova@ditekrize.cz     http://www.ditekrize.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní

středisko Michala Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih,

Dubina, 700 30 Ostrava 30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz   

 www.ostrava.charita.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

      222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí,

o.s. - Centrála Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných

činů, pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních

služeb Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha

3    222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové

centrum, o.s.         241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o.p.s.       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká

republika, o.p.s.    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     www.strada.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka

Anabell    Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474;

848 200 210    posta@anabell.cz     www.anabell.cz
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Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka

pomoci a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka

bezpečí - Linka bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976  

info@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě  

 Francouzská 366/ 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz   

 www.ztracenedite.cz

Královéhradecký    Hradec Králové    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Jihomoravský    Hustopeče    Tísňová péče    Tísňová péče Girasole (Girasole, sdružení

pro pomoc a rozvoj)    Dukelské nám. 9999, Hustopeče, 693 01 Hustopeče u Brna  

 775246953    info@girasole.cz     

Karlovarský    Cheb    Krizové centrum    K-centrum Cheb (Kotec o.p.s.    Kostelní

náměstí 188/ 15, Cheb, 350 02 Cheb 2    739570108    kc_cheb@kotec.cz     www.kotec.cz

Karlovarský    Cheb    Intervenční centrum    Pomoc v nouzi, o.p.s.    Palackého 1562/ 8,

Cheb, 350 02 Cheb 2    359 807 001; 736 514 095    domacinasili@pomocvnouziops.cz   

 www.pomocvnouziops.cz

Karlovarský    Cheb    Krizová pomoc    Diecézní charita Plzeň    Koželužská 1802/ 19,

Cheb, 350 02 Cheb 2    731 433 079; 731 433 090    samuelova@dchp.cz     www.dchp.cz

Ústecký    Chomutov    Krizové centrum    K-Centrum Chomutov (Občanské sdružení

Světlo Kadaň    Hálkova 224, Chomutov, 430 01 Chomutov 1    474652030  

 kcchomutov@os-svetlo.net     http://www.os-svetlo.net

Ústecký    Chomutov    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA    Písečná

5030, Chomutov, 430 04 Chomutov 4    473 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz   

 www.spirala-ul.cz

Pardubický    Chrudim    Tísňová péče    Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim  

 Soukenická 158, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1    469 638 209    kovarova@chrudim.cz   

 http://www.socialni-sluzby.cz
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Pardubický    Chrudim    Krizová pomoc    Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s.    Štěpánkova

108, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1    469 623 899    kc@pestalozzi.cz   

 http://www.pestalozzi.cz

Olomoucký    Jeseník    Krizové centrum    K - centrum Darmodě (Darmoděj o.s.)  

 28. října 885/ 14, Jeseník, 790 01 Jeseník 1         k-centrum@darmodej.cz   

 www.darmodej.cz

Olomoucký    Jeseník    Intervenční centrum    Středisko sociální prevence Olomouc -

Poradna pro rodinu Jeseník    Dukelská 436/ 15, Jeseník, 790 01 Jeseník 1    777 406 453;

585 754 736    intervencnicentrum@ssp-ol.cz     http://ssp-ol.cz

Vysočina    Jihlava    Tísňová péče    Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů

Kontaktní údaje ŽIVOT 99 - Jihlava    Žižkova 4897/ 98, Jihlava, 586 01 Jihlava 1  

 567310837    info@zivot99-jihlava.cz     http://zivot99-jihlava.cz  

Vysočina    Jihlava    Krizové centrum    Centrum U Větrníku Jihlava (Diecézní charita

Brno    U Větrníku 862/ 17, Jihlava, 586 01 Jihlava 1    567310987  

 kacko.jihlava@charita.cz     http://www.jihlava.charita.cz

Vysočina    Jihlava    Intervenční centrum    Psychocentrum - manželská a rodinná

poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace    Masarykovo náměstí 1205/ 47,

Jihlava, 586 01 Jihlava 1    567215532    ic.vysocina@psychocentrum.cz   

 http://www.psychocentrum.cz

Vysočina    Jihlava    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské

centrum La Strada Česká republika         222 721 810    lastrada@strada.cz   

 www.strada.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála Bílého

kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů, pozůstalým  

 U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA linka -

pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/;    www.domacinasili.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha -

Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz
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Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické zdraví  

 Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci a poradenství

pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00    603 210 999  

 praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Rodičovská

linka    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979    k.smidova@linkabezpeci.cz

    www.linkabezpeci.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    STŘED, o. s.    Mládežnická 229, Nové

Dvory, 674 01 Třebíč 1    568843732    u017eeni@stred.info ";]">sdruženi@stred.info   

 http://www.stred.info

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Vysočina    Jihlava    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě    Francouzská 366/ 

34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz     www.zracenedite.cz
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Liberecký    Jilemnice    Intervenční centrum    Centrum intervenčních

a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace    Metyšova 372,

514 01 Jilemnice    723 248 343    info.ic@cipslk.cz     http://www.cipslk.cz

Jihočeský    Jindřichův Hradec    Krizová pomoc    THEIA - krizové centrum o.p.s.  

 Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1    778 232 421;

605581959    info@theia.cz     www.theia.cz

Ústecký    Kadaň    Krizové centrum    K-Centrum Kadaň (Občanské sdružení Světlo

Kadaň)    Klášterecká 1719, Kadaň, 432 01 Kadaň 1    474335347    os.svetlo@seznam.cz

    http://www.os-svetlo.net

Karlovarský    Karlovy Vary    Krizové centrum    K-centrum Karlovy Vary (Občanské

sdružení Světlo Kadaň    Sportovní 359/ 32, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1  

 604420646; 773140022    kcentrum.kv@seznam.cz     http://www.os-svetlo.net

Karlovarský    Karlovy Vary    Intervenční centrum    Pomoc v nouzi, o.p.s.    náměstí

Dr. M. Horákové 1359/ 7, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1    360 807 001; 736 514 095  

 domacinasili@pomocvnouziops.cz     www.pomocvnouziops.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko

Michala Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina,

700 30 Ostrava 30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz   

 www.ostrava.charita.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA

linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. -

Centrála Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,

pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb

Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz
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Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.  

      241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o.p.s.         800 200 007  

 linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika,

o.p.s.    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     www.strada.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Občanské sdružení ONŽ -

pomoc a poradenství pro ženy a dívky                   

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Občanské sdružení Res vitae  

 Blahoslavova 659/ 18, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1    353588080  

 vendula@resvitae.cz ; leona@resvitae.cz ; eva@resvitae.cz ; leona@resvitae.cz

; eva@resvitae.cz     

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí -

Rodičovská linka    Ústavní 91/ 7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81    267 727 979  

 k.schmidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Sociální služby, příspěvková

organizace - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově    Karla

Hynka Máchy 1276, Sokolov, 356 01 Sokolov 1    352 622 962; 352 621 501; 352 622 148  

 rp.sokolov.tkp@ss-po.cz ; rp.sokolov@ss-po.cz ; rp.sokolov@ss-po.cz     www.kr-

karlovarsky.cz/ dpskynsperk/
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Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    Ztracené dítě    Francouzská

366/ 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2    116000    info@ztracenedite.cz   

 www.ztracenedite.cz

Karlovarský    Karlovy Vary    Telefonická krizová pomoc    ŽIVOT 90, občanské sdružení  

 Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1    800 157 157;

222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Moravskoslezský    Karviná    Krizové centrum    Kontaktní centrum Karviná (Občanské

sdružení NET)    tř. Družby 1125/ 13, Nové Město, 735 06 Karviná 6    596 316 808  

 net.karvina@seznam.cz     www.k-centrum.org

Středočeský    Kladno    Intervenční centrum    Zařízení sociální intervence Kladno    Jana

Palacha 1620, Kladno, 272 01 Kladno 1    603 273 142; 602 201 091; 312 292 311  

 info@zsi-kladno.cz     

Středočeský    Kladno    Krizová pomoc    OS ČČK Kladno    Zd. Petříka 2595, Kladno,

272 01 Kladno 1    312 243 389    kladno@cervenykriz.eu     

Středočeský    Kladno    Telefonická krizová pomoc    Občanské sdružení V.O.D.A.  

 Kročehlavská 49, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1    312 684 444         

Středočeský    Kolín    Krizové centrum    Kontaktní centrum (Prostor plus o.p.s.)  

 (Kutnohorská 17, Kolín IV, 280 02 Kolín 2    777 847 071; 321 715 004    kc@os-prostor.cz

    http://www.os-prostor.cz

Středočeský    Kostelec nad Černými lesy    Krizová pomoc    Občanské sdružení Modré

dveře    náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy    725 830 830  

 modredvere@modredvere.cz     www.modredvere.cz

Pardubický    Králíky    Intervenční centrum    SKP - CENTRUM, o.p.s. - Intervenční

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    Karla Čapka 316, 561 69 Králíky  

 776 755 744; 777 765 844    ic.pardubice@skp-centrum.cz     www.skp-centrum.cz

Moravskoslezský    Krnav    Krizové centrum    Krystal Help o.s.    Svatováclavská 168/ 7,

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1    554620177    krystal.krnov@seznam.cz   

 http://www.krystalhelp.cz

Zlínský    Kroměříž    Krizové centrum    Kontaktní a poradenské centrum Plus (Oblastní

charita Kroměříž    Ztracená 63/ 1, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1    573336569  

 kc.km@kromeriz.charita.cz ; kc.km@seznam.cz ; kc.km@seznam.cz   

 http://kromeriz.charita.cz
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Zlínský    Kroměříž    Intervenční centrum    Centrum poradenství pro rodinné

a partnerské vztahy, příspěvková organizace    Nitranská 4091, Kroměříž,

767 01 Kroměříž 1    775 405 682; 577 018 265    ic@centrum-poradenstvi.cz   

 www.centrum-poradenstvi.cz

Středočeský    Kutná Hora    Krizová pomoc    Občanské sdružení Povídej    Česká 235/ 

36, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1    327 511 111; 602 874 470  

 linkaduvery@kh.cz     http://www.linkaduvery.kh.cz

Středočeský    Kutná Hora    Telefonická krizová pomoc    Občanské sdružení Povídej  

 Česká 235/ 36, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1    327 511 111;

602 874 470    linkaduvery@kh.cz     http://www.linkaduvery.kh.cz

Jihomoravský    Kyjov    Krizové centrum    Charita Kyjov, Kontaktní centrum -

vícelúčelová drogová služba (Charita Kyjov)    třída Palackého 194/ 30, Kyjov,

697 01 Kyjov 1    518611589;777805002    k.centrum@kyjov.charita.cz   

 www.kyjov.caritas.cz

Liberecký    Liberec    Krizové centrum    Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou

(Most k naději    Rumunská 5/ 5a, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5    482713002  

 vedouci.kc@mostknadeji.cz     www.mostknadeji.eu

Liberecký    Liberec    Intervenční centrum    Centrum intervenčních a psychosociálních

služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace    Tanvaldská 269, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30    482 311 632    info.ic@cipslk.cz   

 http://www.cipslk.cz

Liberecký    Liberec    Krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.    V zápolí 1250/ 21,

Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41    241 480 511    duskova@ditekrize.cz   

 http://www.ditekrize.cz

Liberecký    Liberec    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Liberecký    Liberec    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála

Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,

pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz
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Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Linka důvěry Liberec    Dvorská 445/ 

10, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5    606 450 044;485 177 177  

 odpovim@napismi.cz     www.linka-duvery.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha -

Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické zdraví  

 Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci a poradenství

pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00    603 210 999  

 praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    SOPOS-CL         487 853 405  

 sopos.cl@seznam.cz     

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě    Francouzská

366/ 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz   
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 www.zzracenedite.cz

Liberecký    Liberec    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Ústecký    Litoměřice    Krizové centrum    Kontaktní centrum Litoměřice (Oblastní

spolek ČČK Litoměřice)    Lidická 57/ 11, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1  

 416737182    info@kclitomerice.cz     www.kclitomerice.cz

Ústecký    Louny    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA    Pod Nemocnicí

2380, Louny, 440 01 Louny 1    474 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz   

 www.spirala-ul.cz

Středočeský    Lysá nad Labem    Krizová pomoc    Sdružení romských občanů Lysá nad

Labem, občanské sdružení    Náměstí B. Hrozného 1743/ 29, 289 22 Lysá nad Labem  

 325 553 547    pro.hel@seznam.cz     www.sdruzenilysa.cz

Středočeský    Maldá Boleslav    Intervenční centrum    Jekhetani Luma - Společný Svět,

o.s.    Erbenova 790, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1    777 107 950;

774 607 840    luma@luma-mb.cz     www.luma-mb.cz

Jihočeský    Milevsko    Krizová pomoc    Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.  

 nám. E. Beneše 123, Milevsko, 399 01 Milevsko 1    382 521 300    info@arkada-pisek.cz   

 http://www.arkadacentrum.cz

Středočeský    Mladá Boleslav    Tísňová péče    Pečovatelská služba města Mladá

Boleslav - TP    Na Radouči 1081, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1  

 326 735 245    dps.pekarova@seznam.cz     www.psmb.cz

Středočeský    Mladá Boleslav    Krizové centrum    K-centrum Mladá Bolesla (Semiramis

o.s.)    Ptácká 162/ 94, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1    326 303 468;

326 303 467; 326 303 467    k-centrum-mb@os-semiramis.cz     http://www.os-

semiramis.cz/ os-site/  

Středočeský    Mladá Boleslav    Intervenční centrum    Respondeo, o.s.    Sirotkova 1242,

Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1         ic.nymburk@pomocobetem.cz   

 http://www.pomocobetem.cz

Středočeský    Mladá Boleslav    Telefonická krizová pomoc    Jekhetani Luma - Společný

Svět, o.s. - Krizová linka LUMA    Erbenova 790, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

1    774 607 840    luma@luma-mb.cz     www.luma-mb.cz
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Středočeský    Mladá Boleslav    Telefonická krizová pomoc    Linka důvěry SOS  

 Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1    326 741 481    linka.duvery-

mb@centrum.cz     

Ústecký    Most    Krizové centrum    K-centrum Most (Most k naději)    Petra

Jilemnického 1929/ 9, Most, 434 01 Most 1    476102288    vedouci.kcm@mostknadeji.cz   

 http://www.mostknadeji.cz

Ústecký    Most    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA    tř. Budovatelů

2957/ 108, Most, 434 01 Most 1    476 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz   

 www.spirala-ul.cz

Ústecký    Most    Telefonická krizová pomoc    Most k naději - Linka duševní tísně  

 Petra Jilemnického 1929/ 9, Most, 434 01 Most 1    476 701 444    ldt.most@seznam.cz   

 www.mostknadeji.eu

Karlovarský    Nejdek    Tísňová péče    Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s.  

 Karlovarská 631, Nejdek, 362 22 Nejdek 2    776612500    kdp@seznam.cz   

 www.sweb.cz/ kdp/

Moravskoslezský    Nová Ves    Tísňová péče    DORKAS Ostrava, tísňová péče (Slezská

diakonie)    Rolnická 55/ 360, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9    596613 513  

 dorkas.ov@slezskadiakonie.cz     www.slezskadiakonie.cz

Olomoucký    Nová Ves    Tísňová péče    DORKAS Ostrava, tísňová péče (Slezská

diakonie)    Rolnická 55/ 360, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9    596613 513  

 dorkas.ov@slezskadiakonie.cz     www.slezskadiakonie.cz

Vysočina    Nové Dvory    Krizové centrum    K-centrum Noe (Diecézní charita Brno)  

 Hybešova 245/ 10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1    608 808 025    jaroslav.zak@charita.cz

    http://www.kcentrumnoe.cz

Moravskoslezský    Nový Jičín    Krizová pomoc    Město Nový Jičín - Akutní sociální lůžko  

 Pod Lipami 2006/ 19, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1    556 471 018  

 Ps.novyjicin@novyjicin-town.cz     www.psnj.cz

Středočeský    Nymburk    Krizové centrum    K - centrum Nymburk (Laxus o.s.)    Velké

Valy 995/ 6, Nymburk, 288 02 Nymburk 2    325 514 424    kacko.nymburk@laxus.cz   

 http://www.laxus.cz

Středočeský    Nymburk    Intervenční centrum    Respondeo, o.s.    Náměstí

Přemyslovců 14/ 11, Nymburk, 288 02 Nymburk 2    325 511 148; 775 561 845  

 ic.nymburk@pomocobetem.cz     http://www.pomocobetem.cz
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Olomoucký    Olomouc    Krizové centrum    Kontaktní centrum v Olomouci (Společnost

Podané ruce o.p.s.)    Sokolská 551/ 48, Olomouc, 779 00 Olomouc 9    778 411 689  

 kcentrum.ol@podaneruce.cz     www.podaneruce.cz

Olomoucký    Olomouc    Intervenční centrum    Středisko sociální prevence Olomouc,

příspěvková organizace    Na Vozovce 622/ 26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9  

 774 406 453; 585 754 736    intervencnicentrum@ssp-ol.cz     http://ssp-ol.cz

Olomoucký    Olomouc    Krizová pomoc    Charita Olomouc    Riegrova 406/ 1, Olomouc,

779 00 Olomouc 9    734 435 078    skp@olomouc.charita.cz     www.olomouc.charita.cz

Olomoucký    Olomouc    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Olomoucký    Olomouc    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Oblastní unie neslyšících

Olomouc    Jungmannova 972/ 25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9    585 225 597  

 ounol@ounol.cz     www.ounol.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Středisko sociální prevence

Olomouc, příspěvková organizace    Na Vozovce 622/ 26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9  

 585 427 141    ssp@ssp-ol.cz     www.ssp-ol.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb

Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz
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Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Olomoucký    Olomouc    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála

Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,

pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Moravskoslezský    Opava    Krizové centrum    Krizové a kontakní centrum pod

Slunečníkem (Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s    Hradecká 650/ 16,

Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1    553 718 487    k.centrum@seznam.cz   

 www.podslunecnikem.cz

Moravskoslezský    Opava    Krizová pomoc    Elim Opava, o.p.s.    Rolnická 1636/ 21a,

Opava -Kateřinky, 747 05 Opava 5    775 938 077; 553 653 239    poradna@elimopava.cz   

 www.elimopava.cz

Moravskoslezský    Opava    Krizová pomoc    Charita Opava - Naděje- středisko krizové

pomoci    Kylešovská 835/ 10, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1    737 615 459  

 fenix@charitaopava.cz     www.charitaopava.cz

Moravskoslezský    Opava    Krizová pomoc    Charita Opava - krizová pomoc  

 Kylešovská 835/ 10, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1    737 615 459  

 fenix@charitaopava.cz     www.charitaopava.cz

Moravskoslezský    Orlová    Krizové centrum    Sociální služby města Orlová,

příspěvková organizace    Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová 4    733 531 503;

596 512 243    pavla.ochmanova@muor.cz     www.ssmo.cz
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Moravskoslezský    Ostrava    Krizové centrum    Kontaktní centrum Ostrava (Renarkon,

o.p.s)    Halasova 661/ 16, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3    602 670 789; 595 627 005  

 kcovarenarkon@seznam.cz     www.renarkon.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Intervenční centrum    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Intevenční

centrum Ostrava    28. října 2556/ 124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2  

 597 489 207    ic.ostrava@bkb.cz     www.domacinasili.cz; ww.bkb.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.       

 222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Pardubický    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Plzeňský    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Středočeský    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Ústecký    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Vysočina    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Zlínský    Ostrava    Krizová pomoc    Charita Ostrava - Charitní středisko Michala

Magone - krizová pomoc    Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava

30    732 632 318; 599 527 250    cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA

linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. -

Centrála Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,
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pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Centrum psychologické

pomoci, příspěvková organizace    Karola Śliwky 620/ 7, Fryštát, 733 01 Karviná 1  

 777 499 650; 596 318 080    ld@cepp.cz     www.cepp.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb

Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.  

      241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů  

      800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika,

o.p.s.    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     www.strada.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace    Nemocniční 898/ 20a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2  

 596 193 242    mnof@mnof.cz     www.mnof.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí -

Linka bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976  

 info@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí -

Rodičovská linka    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  
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 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Sociální služby města

Havířova    Přemyslova 1618, Město, 736 01 Havířov 1    596 410 888  

 inkaduvery@ssmh-havirov.cz     http://www.help-psych.cz/ havirov;

http://www.ssmh.cz  

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě  

 Francouzská 366/ 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz   

 www.zzracenedite.cz

Moravskoslezský    Ostrava    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Pardubický    Pardubice    Krizové centrum    K - centrum Pardubice (Laxus o.s.)  

 Češkova 2701, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2    466 265 207  

 kacko.pardubice@laxus.cz     http://www.laxus.cz

Pardubický    Pardubice    Intervenční centrum    SKP - CENTRUM, o.p.s. - Intervenční

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    Erno Košťála 980, Pardubice III-

Studánka, 530 12 Pardubice 12    778 755 744; 777 765 844    ic.pardubice@skp-

centrum.cz     www.skp-centrum.cz

Pardubický    Pardubice    Krizová pomoc    SKP - CENTRUM, o.p.s. - Městský azylový

dům pro ženy a matky s dětmi - Krizová pomoc    Na Spravedlnosti 803, Pardubice V-

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2    466 636 077; 774 658 595    iva.pohlova@skp-

centrum.cz     www.skp-centrum.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála

Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,

pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA

linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/;    www.domacinasili.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb

Praha - Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
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 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.  

 Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1    724 742 720  

 lduo@seznam.cz     http://www.linkaduveryuo.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika,

o.p.s.    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     www.strada.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Pardubický    Pardubice    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Jihočeský    Písek    Krizové centrum    Kontaktní centrum Arkáda (Arkáda - sociálně

psychologické centrum, o.s.)    Husovo nám. 2/ 24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
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1    382 228 171    arkada@iol.cz     http://www.arkadacentrum.cz

Jihočeský    Písek    Telefonická krizová pomoc    Arkáda - sociálně psychologické

centrum, o.s. - Linka důvěry    Husovo nám. 2/ 24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

1    382 222 300    info@arkada-pisek.cz     http://www.arkadacentrum.cz

Plzeňský    Plzeň    Tísňová péče    Domovinka - tísňová péče    Úslavská 2357/ 75, Plzeň

2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26    603 555 835  

 bulantova@domovinka.cz     www.domovinka.cz

Plzeňský    Plzeň    Tísňová péče    Městská charita Plzeň    Polední 527/ 11, Plzeň 4-

Lobzy, 312 00 Plzeň 12    377 459 157    tisnova.pece@mchp.cz     http://www.mchp.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizové centrum    Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. (Centrum

protidrogové prevence a terapie, o.p.s.)    Havířská 933/ 11, Plzeň 3-Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň 1    377421374    kcentrum@cppt.cz     http://www.cppt.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizové centrum    Kontaktní centrum Point 14    Husova 1777/ 14,

Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1    377235526    marcin@point14.cz   

 www.point14.cz

Plzeňský    Plzeň    Intervenční centrum    Diecézní charita Plzeň    Cukrovarská 327/ 16,

Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1    777 167 004    ic@dchp.cz     www.dchp.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizová pomoc    Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - Plus pro

lidi v krizové situaci    Prokopova 207/ 25, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  

 380 223 221; 733 414 421    plus.zapad@diakonie.cz     www.diakoniezapad.cz;

www.sosarcha.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizová pomoc    Diecézní charita Plzeň - Terénní krizová služba  

 Cukrovarská 327/ 16, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1    777 167 004  

 krize@dchp.cz     www.dchp.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizová pomoc    Dítě, rodič, prarodič, z.s.    Železniční 119/ 7, Plzeň 2-

Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26    722 968 256  

 alena.weberova@osdrp.cz     www.osdrp.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizová pomoc    DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.    Úslavská

2357/ 75, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26    733 677 099  

 krizovapomoc@domovinka.cz     www.domovinka.cz

Plzeňský    Plzeň    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské

centrum La Strada Česká republika         222 721 810    lastrada@strada.cz   
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 www.strada.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála Bílého

kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů, pozůstalým  

 U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA linka - pro

nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-

Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha -

Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické zdraví  

 Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci a poradenství

pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00    603 210 999  

 praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

mailto:centrala.praha@bkb.cz
http://www.bkb.cz/
mailto:dona.linka@bkb.cz
https://www.116006.cz/
mailto:linka.duvery@csspraha.cz
mailto:psychopomoc@capz.cz
mailto:problem@ditekrize.cz
mailto:linkasenioru@elpida.cz
mailto:pomoc@strada.cz
mailto:posta@anabell.cz
mailto:praha@poradnaprozeny.eu
mailto:info@linkabezpeci.cz


Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979    k.smidova@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Ledovec, o.s. - Poradenské centrum

Ledovec    Karoliny Světlé 463/ 13, Plzeň 1-Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23  

 377429616; 776100101    ledovec@ledovec.cz     http://www.ledovec.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior telefon(nepřetržitá

telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-

Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz   

 www.zivot90.cz

Plzeňský    Plzeň    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě    Francouzská 366/ 

34, Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz     www.zracenedite.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    ACORUS, o.s.         283 892 772    info@acorus.cz   

 www.acorus.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.    V zápolí 1250/ 21,

Praha4-Michle, 14100    241 480 511    duskova@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze -

SOS centrum    Varšavská 738/ 38, Praha 2-Vinohrady, 120 00    222 521 912;

777 734 173    sos@diakonie.cz     www.soscentrum.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Dům tří přínání (Dům Přemysla Pittra pro děti)  

 Karlovarská 337/ 18, Praha 6-Ruzyně, 161 00    235 302 698  

 vedoucidppd@dumtriprani.cz     www.dumtriprani.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Fokus Praha, o. s.    Libušina 48/ 5, Praha 2-Vyšehrad,

128 00    777 800 983    krize@fokus-praha.cz     www.fokus-praha.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Charitní středisko Michala Magone (Charita Ostrava)  

 Václava Košaře 249/ 12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30    732 632 318; 599 527 250  

 cho.magone@charita.cz     www.ostrava.charita.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    Kolpingova rodina Praha 8 - Kolpingův dům  

 Bohnická 3/ 32, Praha 8-Bohnice, 181 00    283 850 113    kolping@kolpingpraha.cz   

 http://kolpingpraha.cz

Praha    Praha    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o. p. s. - Poradenské

centrum         222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz
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Praha    Praha    Krizová pomoc    OS Modré dveře    náměstí Smiřických 39,

281 63 Kostelec nad Černými Lesy              

Praha    Praha    Krizová pomoc    Proxima Sociale, o. p. s    Rakovského 3138/ 2, Praha

12-Modřany, 143 00    277 007 288    o�ce@proximasociale.cz     www.proximasociale.cz

Středočeský    Praha    Krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.    V zápolí 1250/ 21,

Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41    241 480 511    duskova@ditekrize.cz   

 http://www.ditekrize.cz

Středočeský    Praha    Krizová pomoc    Fokus Praha, o.s.    Libušina 48/ 5, Praha 2-

Vyšehrad, 128 00 Praha 28    777 800 983    krize@fokus-praha.cz     www.fokus-praha.cz

Středočeský    Praha    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské

centrum La Strada Česká republika         222 721 810    lastrada@strada.cz   

 www.strada.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o. s. - DONA linka pro

nepřetržitou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov,

150 00    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz     https://www.116006.cz/  ;

www.domacinasili.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o. s.-Centrála Bílého

kruhu bezpečí (nonstop telefonická krizová pomoc    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-

Smíchov, 150 00    257 317 110    centrala.praha@bkb.cz     www.bkb.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha -

Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00    222 580 697  

 linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické zdraví -

Linka psychopomoci    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o. p. s. -

Informační a SOS linka    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     strada.cz
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Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci a poradenství pro

ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00    603 210 999  

 praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí-Rodičovská linka  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    k.smidova@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě    Francouzská 366/ 34,

Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz     www.zracenedite.cz

Praha    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior telefon(nepřetržitá

telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-

Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz   

 www.zivot90.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála

Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,

pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA linka -

pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha -

Pražská linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

 222 580 697    linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.  

 Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1    724 742 720  

 lduo@seznam.cz     http://www.linkaduveryuo.cz
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Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.       

 241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Středočeský    Praha    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Praha    Praha 1    Tísňová péče    Středisko sociálních služeb    Palackého 720/ 5, Praha

1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 948 465    sss.praha1@iol.cz   

 http://www.socialnisluzby-praha1.cz

Praha    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz
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Jihočeský    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Karlovarský    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Královéhradecký    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Liberecký    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Středočeský    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Ústecký    Praha 1    Tísňová péče    ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory

a zdravotně postižené    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz     http://www.zivot90.cz

Praha    Praha 1    Krizové centrum    Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s (Středisko

prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.)    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-

Staré Město, 110 00 Praha 1    222 221 431    stredisko@dropin.cz     www.dropin.cz

Praha    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.    Lazarská

13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Jihočeský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Jihomoravský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Karlovarský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz
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Královéhradecký    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic,

s.r.o.    Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612  

 info@eurocross.cz     www.eurocross.cz

Liberecký    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Moravskoslezský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic,

s.r.o.    Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612  

 info@eurocross.cz     www.eurocross.cz

Olomoucký    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Pardubický    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Plzeňský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Středočeský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Ústecký    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Vysočina    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Zlínský    Praha 2    Tísňová péče    Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  

 Lazarská 13/ 8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2    296339612    info@eurocross.cz   

 www.eurocross.cz

Praha    Praha 5    Krizové centrum    STAGE 5 - Kontaktní a poradenské centrum

závislostí v hl. m. Praze (PROGRESSIVE o.p.s.)    Mahenova 294/ 4, Praha 5-Košíře,
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150 00 Praha 5    257 217 871    stage5@progressive-os.cz ; alena.zelinova@progressive-

o.s.cz ; alena.zelinova@progressive-o.s.cz     http://www.progressive-os.cz

Praha    Praha 5    Krizové centrum    Kontaktní centrum SANANIM (SANANIM z.ú.)    Na

Skalce 819/ 15, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    283 872 186    vejrych@sananim.cz   

 http://www.sananim.cz

Praha    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)    Evropská

655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Jihočeský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Jihomoravský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Karlovarský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Královéhradecký    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Liberecký    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Moravskoslezský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Olomoucký    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Pardubický    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz
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Plzeňský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)    Evropská

655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Středočeský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Ústecký    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)    Evropská

655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Vysočina    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)  

 Evropská 655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Zlínský    Praha 6    Tísňová péče    InspectLife - Senior (HealthInspect s.r.o.)    Evropská

655/ 116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6    233 931 567; 777 166 515  

 renata.sucha@healthinspect.cz     www.inspectlife.cz

Praha    Praha 6    Krizové centrum    o.s. Prev - Centrum, Ambulantní služby  

 Meziškolská 1120/ 2, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69    233 355 459  

 poradna@prevcentrum.cz     http://www.prevcentrum.cz

Středočeský    Praha 6    Krizové centrum    o.s. Prev - Centrum, Ambulantní služby

(o.s. Prev - Centrum    Meziškolská 1120/ 2, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69  

 233 355 459    poradna@prevcentrum.cz     http://www.prevcentrum.cz

Praha    Praha 7    Krizové centrum    Denní stacionář (SANANIM z.ú.)    Janovského

1348/ 26, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7    220 803 130    stacionar@sananim.cz   

 http://www.sananim.cz

Praha    Praha 8    Intervenční centrum    Centrum sociálních služeb Praha    Modřínová

1699/ 1, Praha 8-Kobylisy, 182 00    281 911 883; 734 510 292    icpraha@csspraha.cz   

 intervencnicentrum.cz; www.csspraha.cz

Jihočeský    Prachatice    Krizové centrum    Kontaktní centrum Prevent Prachatice

(Občanské sdružení Prevent)    Primátorská 76, Prachatice II, 383 01 Prachatice  

 388 310 147    kacko.prachatice@os-prevent.cz     http://www.os-prevent.cz

Jihočeský    Prachatice    Krizová pomoc    Portus Prachatice, o.p.s. - Centrum pomoci

rodině a dětem    Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice    736 213 002  

 krizac@portusprachatice.cz     www.portusprachatice.cz
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Olomoucký    Prostějov    Krizové centrum    Kontaktní centrum Prostějov (Společnost

Podané ruce o.p.s.)    Vrahovická 329/ 83, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6    608 479 640;

776654685; 777 454 789; 777916268    kcentrum.pv@podaneruce.cz   

 www.podaneruce.cz

Olomoucký    Prostějov    Intervenční centrum    Středisko sociální prevence Olomouc -

Poradna pro rodinu Prostějov    Bezručovo nám. 474/ 9, Prostějov, 796 01 Prostějov 1  

 776 406 453; 585 754 736    intervencnicentrum@ssp-ol.cz     http://ssp-ol.cz

Olomoucký    Přerov    Krizové centrum    Kontaktní centrum KAPPA-HELP (o.s. KAPPA-

HELP)         773 821 003    kontaktni.centrum@kappa-help.cz     http://www.kappa-help.cz

Olomoucký    Přerov    Intervenční centrum    Středisko sociální prevence Olomouc -

Poradna pro rodinu Přerov    Velká Dlážka 541/ 44, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  

 775 406 453; 585 754 736    intervencnicentrum@ssp-ol.cz     http://ssp-ol.cz

Středočeský    Příbram    Krizové centrum    Kontaktní centrum Magdaléna Příbram

(Magdaléna o.p.s.)    Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1    318 622 010  

 info@magdalena-ops.cz     www.magdalena-ops.cz

Středočeský    Příbram    Intervenční centrum    proFem o.p.s. konzultační středisko pro

ženské projekty    Dlouhá 97, Příbram III, 261 01 Příbram 1    774 433 034  

 ic.pribram@profem.cz     www.profem.cz

Moravskoslezský    Přívoz    Krizová pomoc    Krizové centrum Ostrava, o. s.    Nádražní

365/ 196, Přívoz, 702 00 Ostrava 2    596 110 882    krizovecentrum@kriceos.cz   

 www.kriceos.cz

Plzeňský    Rokycany    Krizová pomoc    Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - Plus

pro lidi v krizové situaci    Jiráskova 481, Nové Město, 337 01 Rokycany 1    379 223 221;

733 414 421    plus.zapad@diakonie.cz     www.diakoniezapad.cz; www.sosarcha.cz

Plzeňský    Rokycany    Krizová pomoc    Oblastní charita Rokycany    Kozlerova 791,

Nové Město, 337 01 Rokycany 1    371 726 129    ochrokycany@seznam.cz   

 www.charitarokycany.cz

Ústecký    Roudnice nad Labem    Krizová pomoc    NADĚJE - Dům Naděje Roudnice nad

Labem    Sladkovského 1365, 413 01 Roudnice nad Labem         roudnice@nadeje.cz   

 www.nadeje.cz

Ústecký    Rumburk    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA    Máchova

492/ 30, Rumburk 1, 408 01 Rumburk    475 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz   
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 www.spirala-ul.cz

Karlovarský    Sokolov    Krizové centrum    K-centrum Sokolov (Kotec o.p.s.    Marie

Majerové 1764, Sokolov, 356 01 Sokolov 1    608 656 548; 352 669 926  

 kc_sokolov@kotec.cz     www.kotec.cz

Karlovarský    Sokolov    Intervenční centrum    Pomoc v nouzi, o.p.s.    Josefa Kajetána

Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1    361 807 001; 736 514 095  

 domacinasili@pomocvnouziops.cz     www.pomocvnouziops.cz

Karlovarský    Stará Role    Tísňová péče    Agentura domácí péče Ladara o.p.s.    Závodu

míru 227/ 94, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17    777143124    andrejkiv@ladara.eu   

 www.ladara.eu

Jihočeský    Strakonice    Krizové centrum    Kontaktní centrum Prevent Strakonice

(Občanské sdružení Prevent)    Komenského 174, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1  

 383 323 920    kacko@os-prevent.cz     http://www.os-prevent.cz

Jihočeský    Strakonice    Intervenční centrum    Diecézní charita České Budějovice  

 Smetanova 533, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1    604 281 300; 386 323 016  

 intervencnicentrum@charitacb.cz     http://www.dchcb.cz

Pardubický    Svitavy    Intervenční centrum    SKP - CENTRUM, o.p.s. - Intervenční

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    Wolkerova alej 92/ 18, Město,

568 02 Svitavy 2    777 755 744; 777 765 844    ic.pardubice@skp-centrum.cz     www.skp-

centrum.cz

Pardubický    Svitavy    Krizová pomoc    Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s.    Milady

Horákové 373/ 10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2    461 321 200; 461 321 100  

 kcsvi@pestalozzi.cz     www.pestalozzi.cz

Olomoucký    Šumperk    Krizové centrum    K - centrum Krédo - kontaktní a poradenské

centrum v oblasti drogové problematiky (PONTIS Šumperk o.p.s.    Temenická 2621/ 1,

Šumperk, 787 01 Šumperk 1    583 550 235; 777 911 125    k-centrum@pontis.cz

; pavlickova.jana@pontis.cz ; pavlickova.jana@pontis.cz     http://www.pontis.cz

Olomoucký    Šumperk    Intervenční centrum    Středisko sociální prevence Olomouc -

Poradna pro rodinu Šumperk    Palackého 3040/ 2, Šumperk, 787 01 Šumperk 1  

 778 406 453; 585 754 736    intervencnicentrum@ssp-ol.cz     http://ssp-ol.cz

Olomoucký    Šumperk    Krizová pomoc    PONTIS Šumperk o.p.s. - Krizový byt pro

ženy    Gagarinova 2364/ 5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1    583 550 230; 777 911 124  

 novak.jiri@pontis.cz  ; dmdt@pontis.cz  ; dmdt@pontis.cz     http://www.pontis.cz
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Jihočeský    Tábor    Krizové centrum    Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou

(Farní charita Tábor)    Klokotská 114/ 2, Tábor, 390 01 Tábor 1    381255998; 381255999  

 auritus@iol.cz ; farnicharitatabor@seznam.cz ; farnicharitatabor@seznam.cz   

 http://www.auritus.cz

Jihočeský    Tábor    Intervenční centrum    Diecézní charita České Budějovice  

 Vančurova 2904, Tábor, 390 01 Tábor 1    605 281 300; 386 323 016  

 intervencnicentrum@charitacb.cz     http://www.dchcb.cz

Plzeňský    Tachov    Krizové centrum    K-centrum Tachov (Kotec o.p.s.)    Rokycanova

131, Tachov, 347 01 Tachov 1    608 656 539    kc_tachov@kotec.cz     www.kotec.cz

Královéhradecký    Trutnov    Krizové centrum    Kontaktní centrum (Sdružení

ozdravoven a léčeben okresu Trutnov    Procházkova 818, Střední Předměstí,

541 01 Trutnov 1    499 828 144; 731 441 267    kcentrum@riaps.cz     http://www.riaps.cz

Královéhradecký    Třebeš    Krizová pomoc    ADRA, o.p.s. - Dětské krizové centrum  

 třída Edvarda Beneše 575/ 90, Třebeš, 500 12 Hradec Králové 12    606 824 104  

 poradnahk@adra.cz     www.adrahradeckralove.cz ; www.adra.cz

Zlínský    Uherské Hradiště    Krizové centrum    Kontaktní centrum Charáč (Společnost

Podané ruce o.p.s.)    Šromova 136, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1  

 737641727; 777916269; 736105373; 777 454 795    charac@podaneruce.cz   

 www.podaneruce.cz

Zlínský    Uherské Hradiště    Intervenční centrum    Centrum poradenství pro rodinné

a partnerské vztahy, příspěvková organizace    Františkánská 1256, Uherské Hradiště,

686 01 Uherské Hradiště 1    777 405 682; 577 018 265    ic@centrum-poradenstvi.cz   

 www.centrum-poradenstvi.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Krizové centrum    Kontaktní centrum pro drogově závislé

(Občanské sdružení DRUG-OUT Klub    Velká hradební 13/ 47, Ústí nad Labem-centrum,

400 01 Ústí nad Labem 1    475220626    info@drugout.cz ; drugout@volny.cz

; drugout@volny.cz     http://www.drugout.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Intervenční centrum    Občanské sdružení SPIRÁLA  

 K Chatám 22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 19  

 472 743 835, 475 511 811    spirala.cki@volny.cz     www.spirala-ul.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Krizová pomoc    Občanské sdružení SPIRÁLA    K Chatám

22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 19    472743835  
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 spirala.cki@volny.cz     www.spirala-ul.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Občanské sdružení SPIRÁLA  

 K Chatám 22, Ústí nad Labem-město, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 19    72743835  

 spirala.cki@volny.cz     www.spirala-ul.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior

telefon(nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny

Světlé 286/ 18, Praha 1-Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555  

 sekretariat@zivot90.cz     www.zivot90.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické

zdraví    Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Dětské krizové centrum, o.s.    

    241 484 149    problem@ditekrize.cz     www.ditekrize.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů    

    800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika,

o.p.s.    Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171  

 pomoc@strada.cz     www.strada.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell  

 Milady Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci

a poradenství pro ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00  

 603 210 999    praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka

bezpečí    Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979  

 k.smidova@linkabezpeci.cz     www.linkabezpeci.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. -

Centrála Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,
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pozůstalým    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Ústecký    Ústí nad Labem    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA

linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2,

Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

 https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Zlínský    Vsetín    Krizové centrum    Kontaktní centrum Klíč (AGARTA o.s.    Ohrada

1879, Vsetín, 755 01 Vsetín 1    571436900    kc-klic@seznam.cz     http://www.agarta.cz

Zlínský    Vsetín    Intervenční centrum    Centrum poradenství pro rodinné a partnerské

vztahy, příspěvková organizace    Nemocniční 955, Vsetín, 755 01 Vsetín 1    776 405 682;

577 018 265    ic@centrum-poradenstvi.cz     www.centrum-poradenstvi.cz

Zlínský    Zlín    Krizové centrum    K centrum Zlín (ONYX Zlín o.p.s.)    Gahurova 1563,

Zlín, 760 01 Zlín 1    774 256 540    kc@os-onyx.cz     http://os-onyx.cz

Zlínský    Zlín    Intervenční centrum    Centrum poradenství pro rodinné a partnerské

vztahy, příspěvková organizace    U Náhonu 5208, Zlín, 760 01 Zlín 1    774 405 682;

577 018 265    ic@centrum-poradenstvi.cz     www.centrum-poradenstvi.cz

Zlínský    Zlín    Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské centrum

La Strada Česká republika         222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - Centrála Bílého

kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů, pozůstalým  

 U Trojice 1042/ 2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5    257 317 110  

 centrala.praha@bkb.cz     http://www.bkb.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Bílý kruh bezpečí, o.s. - DONA linka - pro

nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí    U Trojice 1042/ 2, Praha 5-

Smíchov, 150 00 Praha 5    251 511 313; 251 511 919    dona.linka@bkb.cz   

https://www.116006.cz/  ;   www.domacinasili.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Centrum sociálních služeb Praha - Pražská

linka důvěry    Chelčického 842/ 39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 580 697  

 linka.duvery@csspraha.cz     www.csspraha.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Česká asociace pro psychické zdraví  

 Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1    224 214 214  

 psychopomoc@capz.cz     
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Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Elpida, o. p. s.- Linka seniorů       

 800 200 007    linkasenioru@elpida.cz     www.elpida.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.  

 Bořivojova 1007/ 105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3    222 717 171    pomoc@strada.cz

    www.strada.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    OS Anabell - Linka Anabell    Milady

Horákové 899/ 50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2    601 565 474; 848 200 210  

 posta@anabell.cz     www.anabell.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    OS ONŽ - Linka pomoci a poradenství pro

ženy a dívky    Voršilská 139/ 5, Praha1-Nové Město, 110 00    603 210 999  

 praha@poradnaprozeny.eu     www.poradnaprozeny.eu

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 976    info@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Sdružení Linka bezpečí - Rodičovská linka  

 Ústavní 91/ 7, Praha8-Bohnice, 181 00    266 727 979    k.smidova@linkabezpeci.cz   

 www.linkabezpeci.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Statutární město Zlín - Linka SOS Zlín    Za

Školou 570, Zlín, 760 01 Zlín 1    577242785; 577431333    sos@zlin.cz   

 http://www.soslinka.zlin.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    OS ŽIVOT 90 - Senior telefon(nepřetržitá

telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké)    Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1-

Staré Město, 110 00    800 157 157; 222 333 555    sekretariat@zivot90.cz   

 www.zivot90.cz

Zlínský    Zlín    Telefonická krizová pomoc    Linka Ztracené dítě    Francouzská 366/ 34,

Praha 2-Vinohrady, 120 00    160 000    info@ztracenedite.cz     www.zracenedite.cz

Jihomoravský    Znojmo    Krizové centrum    Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová

drogová služba (Společnost Podané ruce o.p.s.)    Horní Česká 236/ 4, Znojmo,

669 02 Znojmo 2    515264996; 777916270; 732625592    netopeer@podaneruce.cz   

 http://znojmo.podaneruce.cz/

Středočeský    Zruč nad Sázavou    Tísňová péče    Občanské sdružení Život 90 Zruč nad

Sázavou         327 534 159    reditel@zivot90-zrucns.cz     http://www.zivot90-zrucns.cz
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Královéhradecký    Žamberk    Krizová pomoc    Občanské sdružení CEMA Žamberk -

Domov na skalách    Čs. armády 728, 564 01 Žamberk    465 321 327; 465 321 295  

 domov@cema-nno.cz     www.cema-nno.cz

Ústecký    Žatec    Krizové centrum    K- Centrum Žatec (Most k naději    Dvořákova 11,

Žatec, 438 01 Žatec 1    602219371    vedouci.atk2@mostknadeji.cz   

 www.mostknadeji.eu

Ústecký    Žatec    Krizová pomoc    Kamarád - LORM    Zeyerova 859, Žatec, 438 01 Žatec

1    415710475    zatec.lorm@tiscali.cz     http://www.kamarad-lorm.cz

Vysočina    Žďár nad Sázavou    Krizové centrum    Kontaktní a poradenské centrum

v oblasti drogové problematiky (Spektrum Kolpingovo dílo České republiky o.s.)  

 Žižkova 300/ 16, 591 01 Žďár nad Sázavou 1    608 816 721; 608 516 719  

 spektrum@kolping.cz     www.spektrum.kolping.cz

Pardubický         Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s.         222 721 810  

 lastrada@strada.cz     www.strada.cz

Ústecký         Krizová pomoc    La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské centrum

La Strada Česká republika         222 721 810    lastrada@strada.cz     www.strada.cz
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