
 

NÁZEV SLUŽBY POPIS ODKAZ TELEFON
Policie ČR 158

Hasiči 150

Tísňová linka 112

Linka bezpečí - rodičovská linka rodicovskalinka.cz 606 021 021

Linka bezpečí linka bezpečí pro děti linkabezpeci.cz 116 111

Pražská linka důvěry
nonstop telefonická krizová 

pomoc

https://www.csspraha.cz/p

razska-linka-duvery 222 580 697

Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem 

kriminality a domácího násilí
www.bkb.cz

116 006

PPP - Pedagogicko-psychologická 

poradna
školské poradenské zařízení www.ppp6.cz

220 612 131

OSPOD - orgán sociálně právní ochrany 

dítěte

poskytování preventivní a 

poradenské činnosti www.ospod.cz

ZŠ pro žáky se SPUCH, Zlícho ZŠ + PPP www.speczs.cz 226 519 669, 602 271 166

Klíčov - Výchovné oddělení a středisko 

výchovné péče www.klicov.cz

viz stránky a konkrétní oddělení daného 

zařízení

Dům tří přání
všestranná pomoc dětem a jejich 

rodinám v náročné životní situaci www.dumtriprani.cz

Remedium
pomoc, podpora, občanská 

poradna remedium.cz 272 743 666; 735 613 901

Aplikace Nepanikař nepanikar.eu poradna PO - ČT 17 - 20 hodin

Alík
webová stránka určená dětem (hry, 

chatování, poradna, klubovna) alik.cz

Návykové látky

DaDA - Dětská a dorostová adiktologie

informační web zaměřený na síť 

odborných služeb v oblasti 

dětské adiktologie dada-info.cz

420 606 770 175

Klinika adiktologie

odkaz "léčba" (ambulance, 

lůžkové oddělení,detoxifikační 

oddělení, substituce, online 

poradna) adiktologie.cz

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO 

ambulance): 224 968 214

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI 

ambulance): 224 968 207

Adiktologická ambulance: 224 968 208

Ambulance dětské a dorostové adiktologie: 224 

968 253

Prev-Centrum, z.ú.

pomoc se závislostí, programy 

primární prevence, služby pro 

děti a mládež, webová poradna prevcentrum.cz

ambulance: 233 355 459                                                     

prevence: 242 498 335                                              

služby pro děti a mládež: 242 498 334

Sananim

komplexní systém péče 

poradna, ambulance (i pro 

děti/rodiny/rodiče), komunita 

stacionář; poradenská linka sananim.cz

Poradenská linka 602 666 415 (po- pá, 13 - 17 

hod.);                                            Kontakty na 

jednotlivá zařízení SANANIMu najdete po 

rozkliknutí stránky daného zařízení v sekci Naše 

služby a programy. 

Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti

informace, získání pomoci, 

blog, web poradna drogy-info.cz 800350000 (od 10 - 18 hodin)

alkohol-škodí

národní linka pro odvykání 

alkoholu alkohol-skodi.cz 800350000 (od 10 - 18 hodin)

Národní linka pro odvykání kouření bezcigaret.cz 800350000 (od 10 - 18 hodin)

RE:LIFE poradenství, kurzy a semináře re-life.cz 737 220 086

Sananim sananim.cz

Klinika adiktologie adiktologie.cz

hazardní hraní

Národní stránky pro snížení rizik 

hazardního hraní hazardni-hrani.cz
800 350 000 (od 10  - 18 hodin)

Adicare, s.r.o. - poruchy příjmu potravy

psychologická a psychiatrická 

klinika 739 375 763

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN, 

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch 

příjmu potravy

https://psychiatrie.lf1.cuni.

cz/centrum-pro-

diagnostiku-a-lecbu-poruch-

prijmu-potravy

Prev-Centrum, z.ú.

rodinná terapie; 1200 za hodinu 

pro pojištěnce jiných pojišťoven 

než VZP. prevcentrum.cz

233 355 459, 777 161 138

Dejvické psychoterapeutické  centrum dp.cz 734254409; recepce po-pá (9_13hod)

Psychoterapeutické centrum Lávka centrum-lavka.cz 608917772

Centrum intergrativní psychoterapie psychoterapie.info 602 642 616, 235 313 904

Centrum Hladina centrumhladina.cz 776 78 60 68; 777 17 16 12

Fokus fokus-praha.cz 233 553 303

Psychoterapeutické centrum Mařákova psychoterapie-dejvice.cz 724856057

Alivio - centrum aliviocentrum.cz 211 22 23 24

Psychoterapeutické centrum Řipská psycholog-praha.cz kontakt viz jednotlivý psycholog/terapeut

Psychosomatická klinika s.r.o. 233 351 741

Nelátkové závislosti - počítače, hazard, internet

Poruchy příjmu potravy

Psychoterapeutická zařízení

ADRESÁŘ SLUŽEB ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍ SE RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM


