
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Rodičovská
linka - tel.: 606 021 021

Popis poskytované služby: Posláním Rodičovské linky je poskytovat
krizovou pomoc a základní sociální poradenství rodičům a jiným rodinným
příslušníkům, pedagogům a ostatním, kteří jednají v zájmu dětí, a tím
mnohostranně posilovat rodinu a její příslušníky, předcházet negativním
jevům v rodině a snižovat nežádoucí chování vůči dětem. Více na webových
stránkách rodicovskalinka.cz
Pro koho je služba určena:  Dospělé osoby jednající v zájmu dítěte.
V čem je služba originální: Pomoc poskytujeme prostřednictvím telefonu,
e-mailu a chatu. Služba je anonymní a zdarma (cena hovoru dle tarifu
volajícího), pomoc je okamžitá. Ve všední dny provozujeme telefonickou
pomoc, v neděli máme v provozu pouze chatovou poradnu, na e-mailové
dotazy odpovídáme do 3 pracovních dnů.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt - 09:00 - 21:00
Pá - 09:00 - 17:00
So - Zavřeno
Ne - 17:00 - 21:00

Oblasti pomoci a aktivity:  
Krizové situace - pomoc při řešení krizové situace , podpora při vyrovnávání
se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) 
Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Schmidová
Kontaktní email: pomoc (zavináč) rodicovskalinka.cz
Kontaktní telefon: 606 021 021
Service Web https://www.rodicovskalinka.cz/
Organizace: Linka bezpečí, z.s.

https://www.rodicovskalinka.cz/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/26
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