
Jihočeský kraj: 
 
Krizové centrum pro děti a rodinu  

umístění:    Jiráskovo nábřeží 1549/10, České Budějovice           

telefon:   776 763 176  

web:     https://www.ditevkrizi.cz/   

cílová skupina:  děti, dospělí        

SVP České Budějovice 

umístění:    Jiráskovo nábřeží 1549/10, České Budějovice           

telefon:    386 354 383 

web:     http://www.dduhomole.cz  

cílová skupina:   děti, dospělí        

Linka důvěry České Budějovice o.p.s. 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    České Budějovice 

telefon:    387 313 030 

email:    Ldcb@seznam.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

typ služby:    intervenční centrum 

umístění:    České Budějovice  

telefon:    386 323 016, mobil: 603 281 300 

email:    ic@dchcb.charita.cz 

web:     www.dchcb.cz 

cílová skupina:   dospělí 

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi 

typ služby:    poradna 

umístění:    České Budějovice  

telefon:    386 357376, mobil: 731 402 833 

email:    eva@charitacb.cz 

web:     www.charitacb.cz 

cílová skupina:   dospělí 
 

THEIA - krizové centrum o.p.s. 

typ služby:    krizové centrum, poradna 

umístění:    České Budějovice  

telefon:    777232421 

email:    pomoc@theia.cz 

web:    www.theia.cz  

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 
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Dětská psychiatrie MUDr. Kamila Janovská 

územní dostupnost:  Český Krumlov 

umístění:    T. G. Masaryka 212, Český Krumlov 

telefon:    604 238 488 

cílová skupina:  Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním 
postižením, Děti, mládež, rodiny, Osoby v krizi, Problémy 
dětí a mládeže, Duševní onemocnění, Zdravotní pomoc, 
Související a doprovodné služby 

Ambulance klinické psychologie Mgr. Petra Feglerová 

umístění:    T. G. Masaryka 212, Český Krumlov 
územní dostupnost:  Český Krumlov 
telefon:    380 712 244 
e-mail:    feglerova@seznam.cz 

cílová skupina:  Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním 
postižením, Děti, mládež, rodiny, Osoby v krizi, Problémy 
dětí a mládeže, Duševní onemocnění, Zdravotní pomoc, 
Související a doprovodné služby 

 
Dětská klinická psychologie Mgr. Petra Valkony 
umístění:    T. G. Masaryka 212, Český Krumlov 
územní dostupnost:  Český Krumlov 
email:    petravalkony@centrum.cz 
telefon:    +420 728 525 945 
telefon – objednání: 728525945 (volat je možné kterýkoli všední den mezi 11 - 

12 hod) 

Bc. Jana Míková lektorka, KBT terapeutka, členka České společnosti KBT 

umístění:  Vyšehrad 169, Český Krumlov 
územní dostupnost:  Český Krumlov 
telefon:    724 511 303 
email:    KBTerapie@email.cz 

MUDr. Aleš Michálek - Psychiatrie T.G.M. s.r.o. 

umístění:    Nemocniční 429, Český Krumlov 
územní dostupnost:  Český Krumlov 

telefon:    380 714 767 nebo 380 761 111 

THEIA - krizové centrum o.p.s. 

typ služby:    krizové centrum, poradna 

umístění:    Jindřichův Hradec  

telefon:    775202421 

email:    pomoc@theia.cz 

web:     www.theia.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 
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Arkáda, o.s. 

typ služby:    krizové centrum, linka důvěry nebo krizová linka 

územní dostupnost:  Písek  

telefon:    382 211 300 

web:     www.arkadacentrum.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

 
Arkáda, o.s. 

typ služby:    kontaktní centrum 

územní dostupnost:  Písek  

telefon:    382 228 171 

web:     www.arkadacentrum.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

Arkáda, o.s. 

typ služby:    poradna 

územní dostupnost:  Písek  

telefon:    382 224 720 

web:     www.arkadacentrum.cz 

cílová skupina:   senioři, dospělí 

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem 

typ služby:    krizové centrum 

umístění:    Prachatice  

mobil:    736 213 002 

email:    krizac@portusprachatice.cz 

web:     www.portusprachatice.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

SVP Tábor 

umístění:    Vídeňská 2761, Tábor           

územní dostupnost:  Tábor  

telefon:    386 354 383 

web:     www.vucernovice.cz 

e-mail:   svptabor@vucernovice.cz 

cílová skupina:   děti, dospělí        
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Celorepubliková působnost: 
 

Anonymní telefonická Linka pomoci v krizi 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    Praha  

telefon:    974 834 688 

email:    krizepis@mvcr.cz 

cílová skupina:   dospělí 

 
Centrum krizové intervence PL Bohnice 

typ služby:    krizové centrum, linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    Praha  

telefon:    +420284016666 

email:    cki@plbohnice.cz 

web:     www.plbohnice.cz 

cílová skupina:   dospělí 

Linka Anabell 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka, internetové poradenství 

telefon:    848 200 100 

email:    iporadna@anabell.cz 

web:     www.anabell.cz 

cílová skupina:   dospělí 

Linka důvěry Blansko 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    Blansko  

telefon:    516 410 668, mobil: 737 774 309 

email:    soslinka.blansko@caritas.cz 

web:     www.blansko.caritas.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

Linka pro rodinu a školu 116 000 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

mobil:    608216723 

email:    lucie.hermankova@cestazkrize.net 

web:     www.linkaprodrodinuaskolu.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, dospělí 

Linka pro ženy a dívky 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

mobil:    603210999 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

Linka první psychické pomoci 116 123 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

mobil:    608216723 
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email:    lucie.hermankova@cestazkrize.net 

web:     www.linkapsychickepomoci.cz 

cílová skupina:   dospělí 

 

Linka psychopomoci 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    Praha  

telefon:    224214214, mobil: 777 783 146 

email:    psychopomoc@capz.cz 

web:     www.capz.cz 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 

Linka seniorů 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka, internetové poradenství 

telefon:    800 200 007 

email:    linkasenioru@elpida.cz 

cílová skupina:   senioři 

Senior telefon 

typ služby:    linka důvěry nebo krizová linka 

umístění:    Praha  

telefon:    800 157 157 

email:    seniortelefon@zivot90.cz 

cílová skupina:   senioři 

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb Praha 

typ služby:    poradna, internetové poradenství 

umístění:    Praha  

telefon:    222 521 008, mobil: 731 455 511 

email:     info@spas-praha.com 

web:     www.spas-praha.com 

cílová skupina:   děti a mládež, senioři, dospělí 
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