
Síť kontaktů a pracovišť k řešení rizikových projevů chování 
 

Krizové centrum pro děti a rodinu, Bohumínská 452/50, Ostrava – Slezská Ostrava, tel. 778 111 

281 

 

Bílý kruh bezpečí, 28.října 124, Moravská Ostrava, tel. 597 489 204 

 

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory, tel.596 123 555, 

739 424 175 

 

Probační a mediační služba Ostrava, Tovární 985/18, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, 

tel.595 694 102 

 

Rodičovská linka - telefon 840 111 234, 606 021 021 

 

 

Středisko výchovné péče, Antošovická 258, Ostrava-Koblov, tel. 596 239 202 (203) 

 

Městská policie – úsek prevence, Ostrava, tel. 720 735 125 

 

Renarkon – prevence a léčba drogových závislostí: Mariánskohorská 29/1328, Ostrava-

Moravská Ostrava, tel. 596 612 529 

 

Psychiatrie – léčba alkoholismu a jiných toxikománií, Lechowicova 4, Ostrava- Moravská 

Ostrava, tel. 596 622 235 

 

Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava: První pomoc rodičům, kteří se obávají, že jejich dítě 

experimentuje s drogou, tel. 596 638 565 

 

Centrum drogové pomoci: Hřbitovní 166/12, Havířov  Šumbark, tel.596 884 854 

ARKA CZ, o.s. - pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, 

patologickým hráčům a jejich blízkým: Hornická poliklinika, Sokolská třída 2587/81, 

Ostrava, tel. 734 377 810 

Anabell - nutriční poradna, Pivovarská 4/10 Moravská Ostrava a Přívoz, tel. 602 236 457 

 

Linka bezpečí – tel.116 111 



Webové stránky jako zdroj informací  pro rodiče i žáky 

 

Prevence rizikového chování www.prevence-info.cz 

 

Webové stránky s tématikou šikany 

Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz  

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 

Kontakty, kam se obrátit pro pomoc:  

Poradna webu Minimalizace šikany 116 000, www.minimalizacesikany.cz 

Poradna MIŠ www.minimalizacesikany.cz/poradna – poradna zaměřená na problémy týkající 

se šikany a kyberšikany 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Linka pomoci, Dětské krizové centrum (241 484 149, 777 715 215), internetová poradna: 

www.elinka.iporadna.cz. 

 

 

Nenech to být – anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci     www.nntb.cz 

 

Projekt Nebuď oběť! www.nebudobet.cz – projekt zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií.  

 

Projekt Internetem Bezpečně www.internetembezpecne.cz – formou různorodých 

vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém 

prostředí. 

 

Projekt Saferinternet.cz www.saferinternet.cz – projet zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií. 

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu    www.ncbi.cz 

 

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu 

internetu   www.Horka-linka.cz 

 

Poradna E-Bezpeci – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu   

www.napisnam.cz, www.e-bezpeci.cz 

 

www.seznamsebezpecne.cz 

 

Bezpečně on-line www.bezpecne-online.cz – stránky pro teenagery, rodiče a učitele s 

informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany 

 

Dětské krizové centrum www.ditekrize.cz – poradenství, pomoc v krizi 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz – institut zaměřený na ochranu osobních 

údajů, poradenství apod. 

 

Server Hoax.cz www.hoax.cz – cílem serveru je informovat uživatele internetu o poplašných, 

nebezpečných a zbytečných řetězových zprávách, tzv. hoaxů 
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Poradna Renarkon – prevence a léčba drogových závislostí www.renarkon.cz/cs 

 

http://www.drogy-info.cz/ 

http://www.adiktologie.cz/ 

www.odrogach.cz 

www.bezcigaret.cz 

www.kurakovaplice.cz 

www.arka-alkohol.cz 

 

Poruchy příjmu potravy  www.anabell.cz, www.idealni.cz 

 

Rodičovská linka www.rodicovskalinka.cz 
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