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Linku psychopomoci je nyní možné kontaktovat i formou 

a pátek od 10 do 13 hod.,dále každou pracovní 

poradenství je k dispozici na této adrese: 

na poskytování této formy služby spolupracuje s dalšími organizacemi poskytující službu 

telefonické krizové intervence.

Linka psychopomoci je nadále v provozu každý pracovní den od 9. do 21. hodiny na čísle 224 

214 214 nebo 777 783 146 , na e

cz.facebook.com/pages/Linka-

www.elinka.iporadna.cz .Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní kon

Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické krizi. Poskytujeme 

sociálně právní poradenství, pomůžeme zorientovat se v nepříznivé životní situaci. Předáme 

informace týkající se všech aspektů duševního zdraví a nemoci.

odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví z celé České 

republiky. Naše linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit. 

Provozovatelem linky je Česká asociace pro psychické zdraví 

zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce spolupracuje s 

Psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov.
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KY PSYCHOPOMOCI 

Linku psychopomoci je nyní možné kontaktovat i formou CHATU každé pracovní 

.,dále každou pracovní středu od 15 do 18 hod.

na této adrese: www.elinka.iporadna.cz Linka psychopomoci 

na poskytování této formy služby spolupracuje s dalšími organizacemi poskytující službu 

é intervence. 

Linka psychopomoci je nadále v provozu každý pracovní den od 9. do 21. hodiny na čísle 224 

214 214 nebo 777 783 146 , na e-mailu : psychopomoc@capz.cz, facebooku: 

-psychopomoci/185812598146832?v=info či chatu : 

www.elinka.iporadna.cz .Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní kon

Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické krizi. Poskytujeme 

sociálně právní poradenství, pomůžeme zorientovat se v nepříznivé životní situaci. Předáme 

informace týkající se všech aspektů duševního zdraví a nemoci. Poskytneme kontakty na 

odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví z celé České 

republiky. Naše linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit. 

Provozovatelem linky je Česká asociace pro psychické zdraví – ČAPZ. Organizace dále 

zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce spolupracuje s 

Psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov.  
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CHATU každé pracovní pondělí 

.   Chatové 

Linka psychopomoci 

na poskytování této formy služby spolupracuje s dalšími organizacemi poskytující službu 

Linka psychopomoci je nadále v provozu každý pracovní den od 9. do 21. hodiny na čísle 224 

, facebooku: http://cs-

či chatu : 

www.elinka.iporadna.cz .Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.  

Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické krizi. Poskytujeme 

sociálně právní poradenství, pomůžeme zorientovat se v nepříznivé životní situaci. Předáme 

Poskytneme kontakty na 

odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví z celé České 

republiky. Naše linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit.  

ČAPZ. Organizace dále 

zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce spolupracuje s 


