
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Linka pomoci
obětem kriminality a domácího násilí
- 116 006

Popis poskytované služby: Telefonická krizová pomoci je poskytována
obětem kriminality, osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných
činů, pozůstalým po obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou
a násilím.
Pro koho je služba určena:  Oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti.
V čem je služba originální: Služba je poskytována diskrétně, bezplatně,
nepřetržitě a odborně.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

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

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - komunikace o způsobech zvládání strachu , ochrana obětí trestné
činnosti , poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
, práce s rodinou oběti , řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu
( např. oběť, pachatel,…) , zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
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: Mgr. Ladislav Tomášek
Kontaktní email: bkb.pardubice (zavináč) bkb.cz
Kontaktní telefon: 732 923 462
Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/28

	KARTA SLUŽBY
	Název služby/zařízení: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - 116 006
	Popis poskytované služby: Telefonická krizová pomoci je poskytována obětem kriminality, osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím.
	Pro koho je služba určena: Oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti.
	V čem je služba originální: Služba je poskytována diskrétně, bezplatně, nepřetržitě a odborně.
	Jakou formou je služba poskytována:
	Ambulantní
	Oblasti pomoci a aktivity:  Bezpečí - komunikace o způsobech zvládání strachu , ochrana obětí trestné činnosti , poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci , práce s rodinou oběti , řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu ( např. oběť, pachatel,…) , zajištění bezpečného prostoru/prostředí  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: Mgr. Ladislav Tomášek
	Kontaktní email: bkb.pardubice (zavináč) bkb.cz
	Kontaktní telefon: 732 923 462
	Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.


