
PRAHA 

PRAHA – Linka důvěry CSSP 
Zaměření: pro celou populaci 
Provoz: nonstop 
Telefon: 222 580 697 
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz 
Web: http://www.csspraha.cz/linka-duvery    
 
PRAHA - Kontaktní linka SOS centrum Diakonie 
Zaměření: pro celou populaci 
Provoz: Po - Pá: 9,00 - 20,00 hod. 
Kontaktní telefon SOS centra Diakonie: (linka důvěry zrušena) 222 514 
040, 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416 
E-mail: linka.duvery@diakonie.cz 
Web: http://www.soscentrum.cz 
  
PRAHA - Linka důvěry CKI Bohnice 
Zaměření: pro dospělé 
Provoz: nonstop 
Telefon: 284 016 666 

PRAHA – Linka důvěry Dětského krizového centra 
Zaměření: pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se 
dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - 
syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro 
všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a 
dostupnou pomoc. 
Provoz: nonstop 
Telefon: 241 484 149, 777 715 215 
E-mail: problem@ditekrize.cz 
Web: http://www.dkc.cz 
 
PRAHA - Poradenská linka K-centra 
Zaměření: drogy 
Provoz: denně   8 - 21 
Telefon: 283 872 186 

PRAHA - Linka XX pro dívky a ženy 
Zaměření: drogy 
Provoz: nonstop  
Telefon: 284 016 292 

mailto:linka.duvery@csspraha.cz
http://www.csspraha.cz/linka-duvery
mailto:linka.duvery@diakonie.cz
http://www.soscentrum.cz/
mailto:problem@ditekrize.cz
http://www.dkc.cz/


PRAHA - Krizová telefonická linka v Domě u Libuše  
Zaměření: Dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním a 
jejich blízkým, kteří procházejí krizovou situací. 
Provoz: každý všední den od 14 - 20 hod                         
Telefon: 777 800 983 
E-mail: krize@fokus-praha.cz 
Web: http://www.fokus-praha.cz/index.php/pomoc-v-krizi 

PRAHA - Linka psychopomoci (ČAPZ) 
Zaměření: Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která pomáhá 
lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních 
službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické 
krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu snadno dostupnou i lidem, 
kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka. 
Provoz: každý všední den od 9:00 do 21:00 hodin 
Telefon: 224 214 214, 777 783 146 
E-mail: psychopomoc@capz.cz 
Web: http://www.capz.cz/linka-psychopomoci 

PRAHA - Krizové centrum RIAPS 
Zaměření: zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je 
v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví; krizová 
intervence a psychologická podpora, možnost krátkodobé hospitalizace a 
denní stacionář 
Provoz: nepřetržitě 
Telefon: 222 586 768 
E-mail: kamila.jiristova@csspraha.cz 
Adresa: Chelčického 39, 130 00 - Praha 3 

PRAHA - Centrum krizové intervence (PN Bohnice) 
Zaměření: psychiatrická či psychologická pomoc dospělým lidem s akutními 
obtížemi, pomoc v krizi v nejrůznějších životních oblastech; možnost 
ambulantní konzultace, krátkodobé hospitalizace a denního stacionáře 
Provoz: nepřetržitě 
Telefon: 284 016 110 (pouze krizové centrum), 284 016 666 (nonstop linka 
důvěry) 
Web: https://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/ 
Adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8 

PRAHA - Dětské krizové centrum 
Zaměření: pomoc sexuálně zneužitým dětem, ohrožené děti 
Provoz: okamžitá krizová pomoc Út, St, Čt 16:00-18:00, provozní doba Po 
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8:00-16:00, Út-Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-14:00 
Telefon: tel. pro objednání: 241 480 511, mobil: 777 664 672 
Email: ambulance@ditekrize.cz 
Web: https://www.ditekrize.cz/ 
Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle 

CELOSTÁTNĚ 

TELEFONICKÁ POMOC, EMAILOVÉ PORADENSTVÍ 

Rozcestník České asociace pracovníků linek důvěry - www.linkyduvery.cz 

Linka bezpečí 
Popis: Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. 
Provoz: nonstop 
Telefon: 116 111 
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 
Web: www.linkabezpeci.cz 

Dona linka 
Popis: specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro 
osoby ohrožené domácím násilím 
Provoz: nonstop linka 
Telefon: 251 51 13 13 
Web: www.donalinka.cz 
 
Magdalenium 
Zaměření: pro oběti domácího násilí 
Provoz: nonstop linka 
Telefon: 776 718 459 
E-mail: magdalenium2@volny.cz 
Web: www.magdalenium.cz 
 
Persefona 
Zaměření: pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívaní a znásilnění 
Provoz: po - pá 
Telefon: 737 834 345, 545 245 996 
E-mailové 
poradenství: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz 
Web: www.persefona.cz 
 
Bílý kruh bezpečí  
Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů 
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Pracoviště poraden v ČR: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, 
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha 
Provoz: nonstop linka 
Telefon: 257 317 110 
Web: www.bkb.cz 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 
Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem kriminality, osobám ohroženým 
domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech trestních 
činů, osobám ohrožených kriminalitou a násilím 
Provoz: nonstop linka 
Telefon: 116006 
Web: www.linka-pomoci.cz  

Linka První psychologické pomoci  
Popis: Bezplatná linka poskytuje pomoc lidem, kteří jsou v akutní krizi, 
uvažují o sebevraždě, nebo trpí dlouhodobým stresem a samotou 
Provoz: denně 19:00 - 21:00 
Telefon: 116123 
Web: www.zachranny-kruh.cz 

https://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/ - kompletní seznam pro 
jednotlivé druhy pomoci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dítě v krizi může zavolat na telefonickou linku nebo navštívit centrum krizové pomoci v 
nouzi samo, ale některá zařízení vyžadují při opakované návštěvě informovaný souhlas 
zákonného zástupce. 

Linka bezpečí - 116 111 nonstop 

Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA - 541 235 511 nonstop, 608 118 088 

Dětské krizové centrum - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující 
zážitky v kyberprostoru) 

IPčko (slovenská chatová poradna pro mladé lidi) 

Ze zákona mají všechny veřejné vysoké školy povinnost poskytovat poradenské služby. Kontakty 
na všechna VŠ poradenská centra naleznete v Adresáři informačních a poradenských pracovišť. 

Pro rodiče a všechny dospělé, kteří mají starost o děti 

▲ 

Rodičovská linka - 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., 
email: pomoc@rodicovskalinka.cz 

Linka pro rodinu a školu - 116 000 , nonstop, zdarma 

Krizové centrum pro děti a rodinu - 778 111 281 
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Podle typu problematiky 

▲ 

Centrum Anabell - poruchy příjmu potravy, Linka 774 467 293 

Kaleidoskop - ambulance a terapeutická komunita (poruchy osobnosti) 

Anonymní alkoholici 

Bílý kruh bezpečí - linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, 116 006 nonstop 

Drogová poradna 

S barvou ven - LGBTIQ problematika 

Úsměv mámy 
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