
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Linka důvěry
Ústí nad Orlicí - 465 524 252

Popis poskytované služby: Skype linka : linka.duvery.uo (provoz 9:00 -
21:00h) Konzultace po e-mailu : napis@linkaduveryuo.cz Posláním Linky
důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v
jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající
neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom
někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou
pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.
Pro koho je služba určena:  Osoby v krizi.
V čem je služba originální: Služba je poskytována anonymně a okamžitě,
zájemce o službu volá ze svého přirozeného prostředí. Garance odpovědi na
konzultační e-mail do 4 dne od přijetí.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Krizové situace - péče o oběti domácího násilí , podpora při vyrovnávání se s
důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) , pomoc při
řešení krizové situace 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Jarmila Hrušková
Kontaktní email: napis (zavináč) linkaduveryuo.cz
Kontaktní telefon: 465 524 252
Organizace: KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/27
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