
KONTAKTY 
 
KRIZOVÉ LINKY – pro česky hovořící klienty 
 Linka bezpečí pro děti, mladistvé a studující do 26 let - 116 111  
 Linka první psychické pomoci pro dospělé od 18 let - 116 123 
 Dospělí (rodiče, učitelé...), kteří mají obavy o dítě, mohou kontaktovat Rodičovskou linku: 606 

021 021 (po-čt 9-21 hodin, pátek 9-17 h.) 
 Linka důvěry STŘED pro děti a dospělé - 775 22 33 11, 568 44 33 11 (po-ne 9-21 hodin) 
 ADRESÁŘ PSYCHOLOGICKÉ POMOCI V ČR (Psychologická pomoc pro občany - válka na Ukrajině - 

Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)) 
 
KRIZOVÉ LINKY – pro ukrajinsky a rusky hovořící klienty 
 Psychologický ústav FF MU zřizuje Krizovou linku psychologické pomoci pro ukrajinské studenty, 

akademiky a ukrajinské občany nacházející se aktuálně na území města Brna a Jihomoravského 
kraje - +420 771 234 434 (po 16-18, út 18.30-20.30, st 16-18, čt 16-18, pá 18-20, so 15-17 Krizová 
linka | Psychologický ústav FF MU (muni.cz)) 

 
TERAPIE dostupná online/telefonicky/osobně v různých jazycích 
 Psychologické poradenství pro migranty, kteří mohou mít nyní obavy o rodinu, svoji budoucnost 

nebo se setkávat s většími projevy nenávisti, poskytuje v různých světových jazycích InBáze, z. s. 
(Ukrajina: aktuální informace pro občany - InBáze, z. s. (inbaze.cz)) 

 terapie.cz nyní nabízí terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině – pro česky, anglicky a 
rusky hovořící klienty (Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině) 

 tymosia.cz aktuálně nabízí krizovou intervenci za symbolickou 1 Kč. Stačí při objednávce vybrat 
druh konzultace: "Krizová intervence - Ukrajina". 

 Česká asociace pro psychoterapii sdílí seznam psychoterapeutů pracujících v cizích jazycích 
(Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Foreign therapists (czap.cz)) 

 Člověk v tísni aktuálně nabírá ukrajinsky a rusky hovořící psychoterapeuty 

ONLINE POMOC 
 Web opatruj se: https://www.opatruj.se/ (komplexní web k posilování duševního zdraví, zvládání 

a odolnosti, zřizuje Národní ústav duševního zdraví). 
o Varianta webu v angličtině: https://www.mymentalhealth.guide/   
o Varianta webu v ruštině: https://www.samopomo.ch/ 
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