
Ohrožení života a mimořádné události
Linky důvěry
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Psychiatři a psychologové
Další instituce:
- Pedagogicko-psychologická poradna
- Odbor sociálně-právní ochrany dítěte
- Probační a mediační služba ČR

Návykové látky a nelátkové závislosti
Tabák
Šikana
Kyberšikana a bezpečný internet
Další rizikové chování - lhaní, záškoláctví, krádeže, vandalismus
Sebepoškozování
Poruchy příjmu potravy
Rizikové chování v dopravě a dopravní výchova

Rodina a partnerské vztahy
Výchova dětí
Volný čas a vrstevnické vztahy
Zdravý životní styl a strava
Sexualita a sexuální výchova
Odlišná sexualita a pohlavní identita
HIV/AIDS
Syndrom CAN
Domácí násilí

Lidská práva a multikulturalita
Pomoc obětem trestných činů
Sociální vyloučení
Ekologie a enviromentální výchova
Legislativa

Metodika pro pedagogy
Prevence
Sociální klima školy a školní třídy
Psychosociální hry

Specifické poruchy učení
ADHD, ADD, LMD
Aspergerův syndrom
Zdravotně postižení
Logopedie
Dětská gynekologie
Jiné nemoci

Ohrožení života a mimořádné události:

Policie ČR - 158
Rychlá záchranná služba - 155



Hasiči - 150
Městská policie - 156
Integrovaný záchranný systém - 112

Toxikologické informační středisko - www.tis-cz.cz 
Volání v případech akutní otravy - získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat 
dále.
Telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402

Tísňová linka pro neslyšící – 603 111 158 (SMS)
Celorepublikový projekt Policie ČR, který umožňuje neslyšícím obracet se na tísňovou linku PČR 
pomocí textových zpráv. Došlá zpráva je zaznamenána, vyhodnocena a poté okamžitě předána 
kolegům dle místní příslušnosti. Přičemž časová prodleva se pohybuje řádově v několika minutách 
či vteřinách. V případě, že zpráva není úplná, nebo operátor linky tísňového volání potřebuje 
upřesnit informace, stejnou cestou, tedy SMS zprávou, kontaktuje odesílatele a požádá jej o 
doplnění zprávy. 

Linky důvěry:
Linky důvěry nabízejí anonymní telefonický kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech 
vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. Kromě pomoci při zvládání různých krizových 
stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení. K 
přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, 
kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Předností služeb linek důvěry je jejich 
anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a provázanost s dalšími službami.

Organizace a projekty:
Specificky zaměřené linky důvěry jsou k nalezení u jednotlivých problematik.

Linka bezpečí - www.linkabezpeci.cz
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních 
situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci 
systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové 
asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).
Provozuje následující služby:
Linka bezpečí – 116 111 - bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 
let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České 
republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity 
klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje.
Služba Vzkaz domů – 116 111 - služba je určena dětem a mladistvým do18 let, když jsou vyhozeni 
z domova nebo na útěku z domova či ústavu. Služba nabízí anonymní rozhovor a pomoc v těžké 
situaci. Předání vzkazu rodičům nebo někomu z dospělých, kdo by mohl pomoci (již není 
anonymní). Spojení s rodiči, pracovníky městských úřadů nebo dalším dospělým, kteří mohou v 
situaci útěku nebo vyhození pomoci, přes telefon. Jak předání vzkazu, tak telefonní spojení s rodiči 
má svoje pravidla, která osvětlí pracovník Linky. Službu Vzkaz domů mohou využít také rodiče 
dítěte, které se nevrátilo domů, či z domu uteklo. 
Intenetová poradna – pomoc@linkabezpeci.cz - děti a dospívající, kteří nemají možnost využít 
telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat 
zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, 
případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky bezpečí odpovídají na dotazy v 
nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.
Chat linky bezpečí – chat.linkabezpeci.cz – určen dětem a mladistvým do 18 let a studentům do 26 



let v těžké životní situaci. Chat je otevřen každý den vždy od 15 do 19 hodin a o víkendech navíc v 
čase od 9 do 13 hodin. Délka chatu pro jednoho klienta v jeden den je nejdéle 1 hodinu a 30 minut.
Rodičovská linka – 840 111 234 - linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství 
především rodičům, prarodičům, dalším členům rodiny, pedagogům a všem dospělým, kteří jednají 
v zájmu dětí. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých 
dospělých. Provozní doba je pondělí až čtvrtek: 13–19 hod.  pátek: 9–15 hod. Jedná se o bílou 
linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min včetně DPH.

Pražská linka důvěry - http://www.csspraha.cz/linka-duvery - 222 580 697
Poskytuje volajícím telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství. Služba je poskytována 
okamžitě a nepřetržitě, neboť funguje v non-stop provozu (24 hodin denně po celý rok). Pracoviště 
zaručuje svým klientům naprostou anonymitu, nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu. Je 
určena všem volajícím bez omezení věku, pohlaví či typu problému. Jediným omezením je 
schopnost dorozumět se v češtině. Hovor je zpoplatněn stejně, jako z jakékoli jiné pražské pevné 
telefonní linky.
Dále provozuje:
Internetové poradenství: linka.duvery@csspraha.cz -  bez omezení pro česky píšící populaci, 
odpovědi do 5 pracovních dnů 
Chat – www.chat-pomoc.cz - chat je anonymní, není nutné zadávat skutečné jméno, pokud si tak 
nepřejete, veškerá komunikace je po ukončení chatu automaticky vymazána (na obou stranách), 
vždy komunikuje jeden klient s jedním pracovníkem, který se mu plně věnuje. Doporučená 
maximální délka chat komunikace s jedním klientem v jednom dni je 90 minut.
Provozní doba je: po, čt, so: 15-21hod, út, st: 9-21hod.

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy:

Organizace a projekty:

Poradna pro rodinu, manželství a mezildské vztahy Trojská - http://www.csspraha.cz/poradna-
trojska
Poradna je poskytovatelem odborného sociálního poradenství - poskytuje odborné poradenství 
jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý 
díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, 
manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou 
dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, 
jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Adresa: Trojská 8, 182 00, Praha 8
Telefon: 284 681 889
E-mail: vitezslav.rysanek@csspraha.cz 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s     dětmi Mělník – www.sasmelnik.cz  
Cílovou skupinou poradny jsou rodiny s dětmi a mládeží do 18 let věku, které  mají specifické 
výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problémy, zdravotní či jiný 
handicap nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Poradna nabízí i terénní služby. 
Služby jsou poskytovány bezplatně.
Adresa: Mělník, náměstí Míru 51 (vchod z ulice Legionářů)
Telefon: 315 635 413, 604 569 243
E-mail: sasmelnik@seznam.cz

Psychiatři a psychologové:



Organizace a projekty:

Medic Point centrum léčby a prevence - www.medicpoint.cz
Soukromé ambulantní zařízení působící v moderních prostorách v centru Mělníka. Pracovní tým se 
skládá z odborníků lékařských i nelékařských profesí. Centrum nabízí osobní přístup, vysokou 
kvalitu profesionální péče, objednání klientů na čas, možnost i konsultace v domácím prostředí, 
bezbariérový přístup. Poskytuje léčebné a preventivní služby v těchto oblastech: dětská psychiatrie, 
psychosomatická poradna, klinická logopedie, klinická psychologie, léčebná rehabilitace, 
ambulantní ortopedie.
Adresa: Vodárenská 3827, 276 01, Mělník 
Telefon: 606 652 644
E-mail: medicpoint@wo.cz, email@medicpoint.cz

Dětské krizové centrum - www.ditekrize.cz
Humanitární neziskové sdružení zabývající se problematikou syndromu týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Odborné poradenství a služby v oblasti prevence, 
diagnostiky a terapie poskytují psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. Sdružení 
usiluje o naplňování Úmluvy o právech dítěte. 
Nonstop linka důvěry - 241 484     149  
Internetová poradna: problem@ditekrize.cz 
Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00, Praha 4 

Krizové centrum RIAPS - http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps  
Krizové centrum Riaps je zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči o člověka v náročných 
životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní 
sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním 
řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a 
skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie a sociální 
poradenství. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci jako jsou osobní, 
vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize. Veškeré služby jsou plně hrazeny zákonným 
zdravotním pojištěním. Služba je poskytována non-stop.
Adresa: Chelčického 39, 130 00, Praha 3 
Telefon: 222 586 768 (8-16 hod), 222 582 151 (16-8 hod)
E-mail: riaps@csspraha.cz

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) - www.csspraha.cz
Příspěvková organizace hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících 
různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci. Této široce definované 
cílové skupině Centrum sociálních služeb Praha nabízí sociální, terapeutické a zdravotnické služby, 
psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis. Služby 
centra nevyužívají pouze obyvatelé hlavního města, v mnoha případech je pomoc poskytována 
osobám prakticky z celé České republiky i cizincům. 
Adresa: Chelčického 39/842, 130 00, Praha 3
Telefon: 222 581 290

Centrum krizové intervence - http://www.plbohnice.cz/home3/cz
Nízkoprahové zařízení, které poskytuje klientům a pacientům akutní psychiatrickou a 
psychologickou pomoc v takových psychosociálních (životních) situacích, které již nejsou schopni 
zvládnout směrem k jejich konstruktivnímu řešení.
Nízkoprahovost centra krizové intervence spočívá v jeho snadné dostupnosti a možnosti okamžité 
pomoci bez nutnosti objednání po dobu 24 hodin denně. V rámci psychiatrické léčebny funguje 



centrum do značné míry nezávisle. Pacientům je přístupné bez nutnosti projít centrálním příjmem 
léčebny. 
Déle provozuje:
Linka důvěry krizového centra - 284 016 666 - nonstop linka důvěry, disponuje širokou databází 
kontaktů na návaznou péči, kterou je CKI schopno zprostředkovat.

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-
pro-deti/detska-psychiatricka-klinikak-2-lf-uk-a-fn-motol/  
Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a 
dospívajících do 18 roků. Je jediným samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské 
psychiatrie v České republice. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči 
ambulantní i lůžkovou v celém biopsychosociálním spektru a se specializovanými programy v 
oblasti psychologické a psychoterapeutické péče. Klinika je známá zejména svými výsledky v 
diagnostice a terapii dětského autismu a poruch příjmu potravy. Dalším výzkumným zaměřením 
kliniky je dětská psychofarmakologie. V léčbě jsou uplatňovány nejmodernější přístupy biologické i 
psychoterapeutické léčby psychiatrických onemocnění.
Adresa: V úvalu 84/1, 150 00, Praha 5
Telefon: 224 431 111

Diakonie - www.diakonie.cz
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující 
sociální služby v České republice. Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací a 
pastrorační služby. V přímé péči je denně tisíce klientů v nepříznivých životních situacích: od rané 
péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, 
chráněných dílen až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. 
Mimo jiné provozuje:
SOS centrum - www.soscentrum.cz - nabízí první pomoc v životních situacích, kdy si už nevíte 
rady! Tým odborných pracovníků vám poskytne informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, 
změnit nebo vydržet. Je možné kontaktovat e-mailem, telefonicky i osobně. Zaručeno zachování 
naprosté mlčenlivost o všech osobních údajích a respektování anonymity.
Linka důvěry SOS centra - 222 514 040 (po-pá 9-20hod)
Internetové poradenství: linka.duvery@diakonie.cz
Adresa: Varšavská 37, 120 00, Praha 2
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Další instituce:

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje
Pracoviště Mělník - vedoucí pracoviště PaedDr. Zuzana Černá
Adresa: Bezručova 109, 276 01, Mělník
Telefon: 315 623 045, 775 623 045
E-mail: ppp.melnik@worldonline.cz



Odbor sociálně-právní ochrany dítěte
Sídlí na Městském úřadě v Kralupech and Vltavou
Adresa: Palackého náměstí 6, 278 01, Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 739 925

Probační a mediační služba ČR
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 
konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci 
kriminality. 
Pracoviště Mělník
Adresa: Vodárenská 210, 276 01, Mělník
Telefon: 315 629 087

Návykové látky a nelátkové závislosti:

Organizace a projekty:

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze - www.adiktologie.cz
Odborné pracoviště zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v 
tomto oboru. Zaměřuje se na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum v adiktologii, oboru 
zkoumajícím rizikové prostředí užívání návykových látek a závislostní chování. Kliniku adiktologie 
tvoří tým odborníků v oboru adiktologie, psychologie, psychiatrie, práva, epidemiologie, sociální 
práce, ekonomie, kriminologie a speciální pedagogiky, kteří mají zkušenosti s léčbou závislostí, 
domácím i mezinárodním výzkumem, rozvojovými projekty a vysokoškolskou výukou.
Adiktologie - www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/15/60/Adiktologie-odborny-casopis-pro-
prevenci-lecbu-a-vyzkum-zavislosti-/ - odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. 
Adresa: Apolinářská 4, 128 00, Praha 2
Telefon: 224 965 035
E-mail: info@adiktologie.cz

Semiramis o.s. - www.os-semiramis.cz
Občanské sdružení poskytující kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových 
látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území 
Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Vytváří podmínky a 
poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů. Cílovou skupinou jsou 
uživatelé drog a osoby jim blízké, žáci II. stupně základních škol a pedagogové.

Protidrogová poradna - http://www.mestokralupy.cz/mesto/Protidrogova-poradna/Default.aspx
Bezplatné poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách a procesech. Pokud hledáte radu 
nebo se chcete na něco zeptat a nechce se vám přímo do poradny, máte možnost položit poradně 
dotaz elektronicky. Každé úterý 17:00 – 19:00 (bez nutnosti předchozího objednání).
Adresa: Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou (budova farní charity)
E-mail: poradna@mestokralupy.cz

Drop In o.p.s.- www.dropin.cz 
Nestátní nezisková organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Nabízí 
profesionální služby v oblasti léčby závislostí s prefencí na nealkoholové drogy.Poskytuje své 
služby na základě tzv. racionálního přístupu k drogové problematice. V současné době organizace 
provozuje pět jednotlivých projektů: Nízkoprahové středisko Drop In, Terénní program TPSA, 



Centrum metadonové substituce I. a Centrum metadonové substituce II., Centrum pro rodinu, 
Centrum následné péče.
Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00, Praha 1
Telefon: 222 221 124
E-mail: stredisko@dropin.cz

Prev-Centrum o.s. - www.prevcentrum.cz
Občanské sdružení, jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a 
poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky 
nežádoucími jevy. 
Adresa: Meziškolská 1120, 169 00, Praha 6
Telefon: 233 355 459, 775 161 138
E-mail: poradna@prevcentrum.cz

SANANIM o.s. - www.sananim.cz
Nestátní neziskovou organizací poskytující pomoc lidem ohroženým drogami a jejich blízkým v síti 
programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou 
činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a 
napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci 
často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na 
všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a 
poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity 
poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.
Dále provozuje:
Drogová poradna - www.drogovaporadna.cz - zde můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající 
se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. 
Drogový informační sever - www.drogy.net
Portál zaměřený na primární prevenci rizikovécho chování -  www.odrogach.cz
Poradenská linka - 283 872 186

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti - www.drogy-info.cz
Informační portál o ilegálních a legálních drogách. Jedná se o odborné pracoviště, které zajišťuje 
sběr, analýzu a interpretaci dat a informací o jednotlivých aspektech užívání legálních a ilegálních 
drog zejména v systému tzv. pěti klíčových indikátorů (populační studie; odhad prevalence 
problémových uživatelů drog; žádost o léčbu; výskyt infekčních nemocí mezi uživateli drog; úmrtí 
v souvislosti nebo v důsledku užívání drog a mortalita uživatelů drog). Dále se podílí na evaluaci 
intervencí, preventivních a léčebných programů v oblasti drog.
E-mail: info@drogy-info.cz

Substituční léčba - www.substitucni-lecba.cz
Informační stránky o závislosti, drogách a subsituční léčbě.

Podané ruce o.s. - www.podaneruce.cz
Občanské sružení pomáhající lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, 
podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledá a vytváříme cesty 
k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich 
života a osobní spokojenost.

Pobavme se o alkoholu - www.pobavmeseoalkoholu.cz
Internetová stránka, jejímž cílem je poskytnou mládeži fakta o alkoholu a zvýšit její informovanost 
o účincích pití alkoholických nápojů na nezletilé. 



Alkoholmetr - www.alkoholmetr.cz
Interntová stránka, která slouží ke zjišťování, za jakou dobu by měla po vypití alkoholických nápojů 
klesnout hladina alkoholu v krvi na 0 promile.
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Tabák:

Organizace a projekty:

Česká koalice proti tabáku, o.s. - www.bezcigaret.cz
Nevládní nezisková organizace, která se věnuje problematice tabakismu. 
Realizujeme také preventivní programy pro školy v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, 
vzdělávání pedagogů, školních metodiků prevence, atd. Členy ČKPT jsou lékaři, medici, 
adiktologové, psychologové, pedagogové, přírodovědci, právníci a další specialisté, kterým není 
alarmující situace tabakismu v ČR lhostejná. ČKPT tak představuje interdisciplinární občanskou 
iniciativu, která se zaměřuje na pomoc kuřákům, prevenci a osvětu nekuřákům, legislativní kontrolu 
tabáku a další související činnosti.
Dále provozuje:
Linka pro odvykání kouření - 844 600 500 - pomáhá kuřákům odvykat a je rozšířena i o nové 
komunikační kanály (Facebook, Skype, ICQ).
Nekuřátka.cz - www.nekuratka.cz - edukativní stránky pro děti 9-12let
Típni to - www.tipni-to.cz - stránky o kouření pro teeneagery

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku - www.slzt.cz
Společnost sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. SLZT 
se snaží medializovat fakt, že kouření je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí, že naprostá většina 
kuřáků by raději nekouřila, kdyby mohli znovu volit (7-8 z 10), že existuje účinná léčba, na kterou 
se lze informovat u svého lékaře. Rovněž podporuje další aktivity kontroly tabáku, především 
takové, které znamenají snížení počtu dětí, které začínají kouřit, tedy prevenci, zvýšení daní z 
cigaret a vyčleněná daň na prevenci a léčbu závislosti na tabáku. Mezi dlohodobé cíle patří: 
používání krátké intervence všemi lékaři, specializované centrum léčby v každé (okresní) 
nemocnici, vyškolení lékaři a sestry v této léčbě, medializace možností této léčby, proplácení léků 
pacientům, pochopení závislosti na tabáku jako nemoci, zavedení účinných optaření podle Rámcové 



úmluvy o kontrole tabáku WHO.
Adresa: Karlovo náměstí 32, 120 00, Praha 2
Telefon: 224 966 608
E-mail: info@slzt.cz

Centrum pro závislé na tabáku - Nemocnice Mělník, Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí 
- http://www.nemocnicemelnik.cz/ambulance-tuberkuloznich-a-respiracnich-nemoci-trn 
MUDr. Jaromír Musil, PhD.
Adresa: Pražská 528, 27601, Mělník
Telefon: 315 639 282
Návštěvní doba: středa od 13 do 18 h

Odyvkání kouření - www.odvykani-koureni.cz
Internetová stránka obsahující informace pro kuřáky i zdravotníky, internetovou poradnu a kontakty 
na odborníky.

Exkuřáci jsou nezastavitelní - www.exsmokers.eu/cz-cs
Internetová stránka pro kuřáky, kteří chtějí přestat kouřit, obsahuje mimo jiné program odvykání 
iCoach.

Stop kouření - www.stop-koureni.cz
Internetová stránka určená kuřákům obsahuje různé informace a internetovou poradnu.

Stop kouření - www.stopkoureni.cz 
Petice za nekuřácké veřejné prostory, informace o pasivním kouření.

Literatura:
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Šikana:

Organizace a projekty:

Minimalizace šikany - www.minimalizacesikany.cz
Informační portál o šikaně na školách. Cílem projektu je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt 
šikany na škole a nabídnout program k širokému použití na základních a středních školách v celé 
ČR, dále šířit povědomí o šikaně také mezi rodiči a dětmi. 

Společenství proti šikaně o.s. - www.sikana.org
Dobrovolné humanitární sdružením, kde pracují odborníci se zaměřením na problematiku 
šikanování a rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. 
Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného 
celospolečenského problému.
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Říčan P.: Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha, Portál, 1995
Říčan P., Janošová P.: Jak na šikanu. Praha, Grada, 2010

Kyberšikana a bezpečný internet:

Organizace a projekty:

Národní centrum bezpečnějšího internetu     - www.ncbi.cz  
Je neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, 
moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online 
komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich 
užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího 
internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. NCBI ve spolupráci se 
svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast 
bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality.
Snaží se aktivně sledovat trendy a přinášet aktuální informace, týkající se vývoje v oblasti online 
technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří i oblast sociálních 
sítí, komunitních serverů a mobilních technologií, které nabývají v posledních dnech na stále 
rostoucí popularitě.
Dále provozuje:
Saferinternet.cz - www.saferinternet.cz - usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání 
internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a 
závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního 
a extremistického obsahu na internetu. 
Horká linka - www.horkalinka.net - je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající 
se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie,  věkově nepřiměřený 
obsah, ostatní nelegální sexuální praktiky, rasismus a xenofobie, sebepoškozování, výzvy k násilí a 
nenávisti, šíření drog atd. Hlášení je anonymní, tzn. že na uživatele nemáme žádné kontaktní údaje. 
Komunikace s vámi je ale často potřebná, z důvodu doplnění informací. Zvažte tedy, zda-li údaje o 
sobě sdělíte. Doporučujeme také použít mailovou adresu ohlaste@horkalinka.cz.
Bezpečně online - www.bezpecne-online.cz - zaměřuje se na děti a dospívající s cílem podporovat u 
nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematickým 
těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých 
informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. 
Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery mají webové stránky také za cíl poskytnout základní 
metodickou podporu učitelům a rodičům.
Proti šikaně - http://proti-sikane.saferinternet.cz - na těchto stránkách se dozvíte o rozdílech mezi 
šikanou a kyberšikanou, naleznetu tu odkazy na české a evropské webové stránky, které se 
zabývají touto problematikou. V neposlední řadě tu najdete také kontakt na poradnu kam se můžete 
obrátit, když budete potřebovat pomoci. Stránky proti šikaně jsou součástí evropské kampaně, do 
které se zapojilo 29 zemí.

E-Bezpečí - www.e-bezpeci.cz
Celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou 
rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt se zaměřuje na nebezpečné 
internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu, zejména na: 
kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí 
informačních a komunikačních technologií), kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli 
internetu vedoucí k osobní schůzce), kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s 
použitím ICT), rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), hoax a spam, zneužití osobních údajů 
v prostředí elektronických médií. Základním východiskem činnosti projektu je terénní práce s 



nejrůznějšími cílovými skupinami, přednášková činnost, preventivní vzdělávací akce apod. 
Provozuje také internetovou poradnu. Mezi cílové skupiny patří žáci a studenti, učitelé, preventisté 
sociálně patologických jevů,  metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři 
prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče. Kromě 
vzdělávacích akcí realizuje projekt E-Bezpečí také pravidelná celorepubliková výzkumná šetření, 
zaměřená na rizikovou komunikaci v online prostředích, provozuje také online poradnu, vydává 
řadu zajímavých tiskovin pro žáky/učitele a realizuje řadu dalších aktivit.

E-nebezpečí - www.e-nebezpeci.cz
Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro učitele všech typů škol, kteří potřebují získat nové 
znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování spojeného s využíváním informačních a 
komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů.

Hoax.cz - www.hoax.cz 
Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, 
nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Cílem serveru je informovat uživatele o 
těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné 
používání internetu a jsou i v rozporu s Netiketou (etiketa sítě Internet).
Najdete zde pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než 
rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte 
zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.

Alík - www.alik.idnes.cz
Dětský internetový portál, kde děti mohou využívat zábavní, vzdělávací a komunikační prostředky 
bez toho, že by musely portál opustit. Veškeré služby jsou přizpůsobeny jejich věku a schopnostem. 
Snahou portálu je přiblížit internet dětským uživatelům snadno přístupnou formou, přitažlivým 
vzhledem a snadným ovládáním, které zvládnou i ti nejmenší.
Portál je určen především dětem do 13 let, které si rády hrají, kreslí, dopisují si se svými kamarády 
a chtějí se neustále dozvídat něco nového. I děti, jež neumí číst, si zde najdou obsah vhodný pro 
sebe - hry, omalovánky. Navštěvovat ho však může každý, kdo bude dodržovat pravidla chování na 
tomto webu. Součástí portálu jsou i internetové poradny, kde se mohou děti ptát na otázky, které je 
zajímají.

Literatura:
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Další rizikové chování - lhaní, záškoláctví, krádeže, vandalismus:

Organizace a projekty:

Šance dětem - http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-
chovani-ditete.shtml
Internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, 
jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v 
problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí. 
Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti 
souvisejících studijních oborů.
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Sebepoškozování:

Organizace a projekty:

Sebepoškozování – http://sebeposkozovani.ath.cx
Internetové stránky o sebepoškozování určené lidem, kterých se tato problematika jakkoli dotýká. 
Obsahují užitečné informace, odkazy, diskusní fórum a další.

Šance dětem - http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-
situaci/psychicke-problemy-ditete/problemy-se-sebeposkozovanim.shtml
Informace a kontakty pro rodiče.
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Poruchy příjmu potravy:

Organizace a projekty:

Centrum pro poruchy příjmu potravy - http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/centrum-pro-diagnostiku-a-
lecbu-poruch-prijmu-potravy
Centrum je součástí Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze a zaměřuje se na diagnostiku a 
léčbu poruch příjmu potravy. Provozuje také klub pro rodiče, příbuzné a partnery.
Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00, Praha 2
Telefon:  224 965 221
E-mail: krch.frantisek@vfn.cz, pelkoval@seznam.cz

Anabell o.s. - www.anabell.cz
Občanské sdružení nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu 
potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo 
nevhodným stravováním. V současné době Anabell poskytuje sociální a zdravotnické služby v 
Kontaktních centrech Anabell - v Brně, Praze, Ostravě, Plzni, Olomouci a Zlíně. 
Na webových stránkách poskytuje osobám s poruchami příjmu potravy (tedy s nemocemi jako jsou 
mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání), jejich rodičům i životním partnerům 
informace o tomto onemocnění. Nabízí také programy primární prevence pro školy.
Telefon: 725 112 705



E-mail: stredoceskykraj@anabell.cz

STOB Stop nadváze - www.stob.cz
Organizace pomáhající lidem s nadváhou a jiný mi stravovacími potížemi zaměřená na pomoc 
s redukcí váhy zdravě a natrvalo. 
Telefon: 241 762 847
E-mail: stob.sekret@volny.cz

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-
pro-deti/detska-psychiatricka-klinikak-2-lf-uk-a-fn-motol/  
Zabývá se diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným 
samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Pracoviště je 
zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči ambulantní i lůžkovou v celém 
biopsychosociálním spektru a se specializovanými programy v oblasti psychologické a 
psychoterapeutické péče. Klinika je známá zejména svými výsledky v diagnostice a terapii dětského 
autismu a poruch příjmu potravy. 
Adresa: FN Motol, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
Telefon: (centrála) 224 431 111

Ideální.cz - www.idealni.cz
Internetový portál zabývající se tématem poruch příjmu potravy - mentální anorexií, bulimií a 
záchvatovitým přejídáním. Hlavním cílem je, aby zde široká veřejnost našla užitečné a praktické 
informace. Zprostředkovaní informací pomocí odborných článků, nejrůznějších konkrétních návodů 
a doporučení (např. práce s jídelníčkem), nabídkou kontaktů na kvalitní odbornou pomoc či 
vybranou literaturu. Důležitou součástí portálu je možnost návštěvníků podělit se o své zkušenosti s 
těmito problémy nebo o nich přímo diskutovat. Také nabízíme odkaz na odbornou internetovou 
poradnu, kde je možné se bezplatně obrátit se svými problémy na psychologa. Portál vznikl na jaře 
2002 ve spolupráci klinického psychologa Mgr. Jana Kulhánka (Dětská psychiatrická klinika FN 
Motol, Praha) a Doc. Hany Papežové (Psychiatrická klinika VFN Ke Karlovu, Praha) s podporou 
Svépomocné asociace pacientů s poruchou příjmu potravy (SAPPP).

Literatura:
Cooper P.J.: Mentální bulímie a záchvatovité přejídání. Olomouc, Votobia, 1995
Krch F.D.: Mentální anorexie. Praha, Portál, 2002, 2010
Krch F.D.: Mentální bulimie - jak bojovat s přejídáním. Praha, Grada, 2000, 2003
Krch F.D., Málková I.: SOS nadváha. Praha, Granit, 1993
Papežová H. a kol.: Spektrum poruch příjmu potravy. Praha, Grada, 2010 
Papežová H.: Bulimia nervosa. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2003

Rizikové chování v dopravě a dopravní výchova:

Organizace a projekty:

BESIP - www.ibesip.cz
Koordinační orgán pro bezpečnost silničního provozu je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti 
silničního provozu v ČR, expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele a 
samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. Mimo jiné se zaměřuje na dopravní výchovu.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. - www.cdv.cz 
Veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědecko-výzkumná organizací v působnosti 
Ministerstva dopravy (MD). Základním posláním je výzkumná, vývojová a expertní činnost s 



celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních 
činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
E-mail: cdv@cdv.cz

Literatura:
přeložila Blanka Mizerová: Dávej pozor na auta: dopravní výchova pro 1.- 2. třídu. Havlíčkův Brod, 
Fragment, 2004
přeložila Blanka Mizerová: Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova pro 3.- 4. třídu. Havlíčkův 
Brod, Fragment, 2004
Votruba J.: Dopravní výchova. Díl 1, Chodec. Praha, Fortuna, 1992
Votruba J.: Dopravní výchova. Díl 2, Cyklista: Pro 4. a 5. roč. zákl. školy. Praha, Fortuna, 1993
Zvadová Z., Janoušek S.: Aby tě auto nepřejelo: prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ. Praha, 
Státní zdravotní ústav, 2006

Rodina a partnerské vztahy:

Organizace a projekty:

Rodiče - www.rodice.com
Měsíčník patří do velké skupiny evropských rodinných časopisů s více než padesátiletou tradicí, 
vycházejících ve více než patnácti jazykových mutacích. Je určen mladé rodině se všemi jejími 
příslušníky. Rodině, která požaduje moderní a kvalitní informace z oblasti výchovy a rodičovství. 
Výhodou je jeho napojení na nejmodernější proud informací v Evropě i na nejprogresivnější trendy 
psychologie rodiny, výchovy a partnerských vztahů.
Snaží se o úplné a diferencované uspokojení potřeby informací mladých rodin tím, že se důvěrně 
zabývá všemi jejími životními fázemi a situacemi. Je pomocníkem všem, kteří hledají odpověď na 
otázku, jak si ulehčit každodenní život s dětmi, jak vychovávat dítě bez toho, aby se rodiče nebo 
děti vystavovali příliš velkému stresu. 

MaMiTa – www.mamita.cz
Časopis pro rodiče a zdravotníky zaměřený na výživu a péči o dítě.

Rodina a škola - www.portal.cz/casopisy/ras
Časopis pro rodiče a učitele.

Šance dětem - www.sancedetem.cz
Internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, 
jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v 
problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí. 

Adopce.com - www.adopce.com
Informačně vzdělávací projekt, který je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem ve 
spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče jakožto odborným garantem. Hlavním cílem 
projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče. Projekt je určen 
nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny 
přijali. Projekt mimo jiné provozuje informační telefonní linku 233 356 701, která slouží k získání 
rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Barevný svět dětí - www.barevnysvetdeti.cz
Projekt zaměřený na pomoc dětem v ústavní péči a na předcházení zbytečnému umisťování dětí do 
ústavů. Pomáhá dětem rozvíjet sebe sama a podporuje rodiny v těžké životní situaci. 



Telefon: 222 512 880
E-mail: info@barevnysvetdeti.cz

Ženská neplodnost -     www.zenska-neplodnost.cz  
Internetové stránky pro laickou i odbornou veřejnost zaměřené na problematiku ženské neplodnosti. 
Stránky jsou vedeny profesionály a nebízejí jak informace, tak poradnu, diskusní fórum, kontakty 
na odborníky ad.

Literatura:
Antier E.: Dítě toho druhého. Praha, Portál, 2005 
Bakalář E., Novák D.: Průvodce rozvodem pro všechny zúčast. Praha, Lidové noviny, 1996
Bakalář E.: Průvodce otcovstvím aneb Bez otce se nedá (dobře) žít. Praha, Vyšehrad, 2002
Dalloz D.: Žárlivost a rivalita. Praha, Portál, 2002
Everett C., Everett S.V.: Zdravý rozvod pro rodiče i děti. Praha, Tallpress, 2000 
Hauck Paul: Manželské mýty. Praha, Slovart, 1998
Hauserová-Schoenerová I..: Děti potřebují prarodiče. Praha, Portál, 1996
Chděra O.: Partnerství, manželství a paragrafy. Praha, Grada, 2002
Kirschner J.: Trénink pro partnerský život. Praha, Portál, 2002
Leman K.: Sourozenecké konstalace. Praha, Portál, 2006
Matějček Z.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál, 1999
Matějček Z., Dytrych Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Galén, 1994
Novák T.: Kolik podob má partnerský vztah. Praha, Motto, 1996
Prekopová J.: Prvorozené dítě - o sourozenecké pozici. Praha, Grada, 2002
Smith H.: Děti a rozvod. Praha, Portál, 2004
Šmolka P.: Muž a žena - návod k použití. Praha, Portál, 2004 
Šmolka P.: Výběr partnera pro nezadané i zadané. Praha, Grada, 2005 
Šulová L.: Jak učit výchovu k manželství a rodičovství? Grada, Praha, 1995
Trélauen B.: Překonávání konfliktů v rodině. Praha, Portál, 2005 

Výchova dětí:

Literatura:
Antier E.: Agresivita dětí. Praha, Portál, 2004
Berneová P.H., Savary L.M..: Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Praha, Portál, 2003
Biddulph S.: Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha, Portál, 2000
Biddulph S.: Tajemství výchovy šťastných dětí. Praha, Portál, 1999
Bruceová T.: Předškolní výchova. Praha, Portál, 1996
Campbell R.: Potřebuji Tvou lásku. Praha, Návrat, 1992
Campbell R.: Hledám svou cestu. Praha, Návrat, 1993
Dobson J.: Dětský vzdor. Praha, Návrat domů, 1995 
Fenwicková E., Smith T.: Kniha o dospívání pro rodiče a děti. Bratislava, INA, 1994
Koenig L. J.: Chytrá výchova. Praha, Portál, 2004
Langová M., Vacínová M.: Jak se to chová?! Praha, Empatie, 1994
Laniado N.: Máte neklidné dítě? Praha, Portál, 2004
Matějček Z., Pokorná M.: Radosti a strasti. Praha, H+H, 1995
Matějček Z.: Škola rodičů. Praha, Maxdorf, 2000
Millerová A.: Dětství je drama. Praha, Lidové noviny, 1995 
Muehlanovi C. a E.: Na to zapomeň, mámo! Praha, Advent-Orion, 1994
Orvin G. H.: Dospívání - kniha pro rodiče. Praha, Grada, 2001
Prekopová J., Schweizerová Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Portál, 2003
Prekopová J.: Jak být dobrým rodičem. Praha, Grada, 2001



Prekopová J.: Když dítě nechce spát. Praha, Portál, 2008
Prekopová J.: Malý tyran. Praha, Portál, 2009
Rogge J.-U.: Děti potřebují hranice. Praha, Portál, 2009
Rogge J.- U.: Rodiče určují hranice. Praha, Portál, 2010
Sheedyová-Kurcinková M.: Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha, Portál, 1998
Švejcar J.: Péče o dítě. Praha, Nuga, 2003

Volný čas a vrstevnické vztahy:

Organizace a projekty:

Česká rada dětí a mládeže ČRDM - www.crdm.cz
Posláním sdružení je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých 
lidí. Své poslání naplňuje tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména 
snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro 
jejich činnost. Hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a 
institucím. Sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a 
místních sdružení dětí a mládeže. 
Telefon: 211 222 860
E-mail: sekretariat@crdm.cz

Jděte ven - www.jdeteven.cz - internetový portál, který je určen rodičům a prarodičům a vysvětluje, 
proč se při pobytu venku děti naučí více a budou v životě úspěšnější. Obsahuje zásobník aktivit a 
her na ven i tipy na zajímavá místa a události.

Literatura:
Rushtonová R.: Jak poznat kamarády a udržet si je. Praha, Portál, 1999 

Zdravý životní styl a strava:

Organizace a projekty:

STOB Stop nadváze - www.stob.cz
Organizace pomáhající lidem s nadváhou a jiný mi stravovacími potížemi zaměřená na pomoc 
s redukcí váhy zdravě a natrvalo. 
Telefon: 241 762 847
E-mail: stob.sekret@volny.cz

Fórum zdravé výživy o.s. - www.fzv.cz
Občanské sdružení, jehož hlavním cílem je vzdělávání a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti 
zdravého životního stylu, poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce 
potravin a nápojů. Členy občanského sdružení jsou významní odborníci z oblasti výživy, 
technologie potravin, nutričního poradenství, interní medicíny, gastroenterologie a pediatrie se 
zaměřením na obezitu.
E-mail: info@fzv.cz

Česká obezitologická společnost - www.obesitas.cz
Posláním  společnosti je sdružovat lékaře, psychology, zdravotní sestry a odborníky dalších profesí 
zabývající se prevencí a léčbou obezity a zastupovat jejich odborné zájmy. Cílem společnosti je 
zajišťovat pregraduální i postgraduální vzdělávání v obezitologii, podporovat výzkum v oblasti 



obezitologie a vypracovávat doporučení diagnostiky a léčby obezity. Společnost pomáhá ve 
zveřejňování vědecky podložených názorů na prevenci, léčbu a důsledky obezity nejenom v 
odborném tisku, ale i v ostatních mediích. Společnost spolupracuje s dalšími organizacemi, které se 
podílejí na prevenci a léčbě obezity, a to jak s odbornými společnostmi, tak s nekomerčními i 
komerčními společnostmi, zabývajícími se obezitou, výživou a souvisejícími obory.

Literatura:
Říčan P., Pitharová D.: Krotíme obrazovku. Praha, Portál, 1995 

Sexualita a sexuální výchova:

Organizace a projekty:

Sexuálně.cz - www.sexualne.cz
Internetové stránky, které se snaží poskytovat solidních informace všem, kdo o ně projeví zájem, 
a zároveň uvádět na pravou míru některé – zdá se nesmrtelné – mýty. Chceme dát prostor pro vaše 
názory a zároveň sdělovat svoje. Chceme tak činit s maximální dávkou profesionality. Jsme lékaři 
a psychologové, ale zároveň chceme zůstat srozumitelní. Abyste našli i zábavu a rozptýlení, 
chystáme spolupráci s kvalitními novináři. 
E-mail: info@sexualne.cz

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - http://planovanirodiny.cz
Nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost 
informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a 
souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu. Společnost 
využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, 
ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci 
svých programů. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen 
pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a laické veřejnosti. 

Literatura:
Fenwicková E., Walker R.: Sexuální výchova - Průvodce citovým a tělesným dozráváním - Cesty, 
Praha 1996 
Schneiderová S.: Co by měly dívky vědět o lásce. Praha, Portál, 2001
Schneiderová S.: Co by měli klýuci vědět o lásce. Praha, Portál, 2001
Šilerová L.: Sexuální výchova. Praha, Grada, 2003

Odlišná sexualita a pohlavní identita:

Organizace a projekty:

STUD Brno – www.stud.cz
Sdružení gayů, leseb a přátel. Je nezávislá nezisková organizace, která působí ve prospěch gayů a 
lesbických žen, rozvíjí a kultivuje komunitní život, usiluje o plné právní i faktické zrovnoprávnění a 
o překonání předsudků ve společnosti. Jejím posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, 
bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními 
členy společnosti. Stud sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální 
příznivce. 

Gate - nejsi na to sám - www.gejt.cz



GaTe (anglicky jako "gejt", což v překladu znamená brána, ale taky je to zkratka z Gay Teens - 
náctiletí gayové), je organizační složka občanského sdružení STUD Brno. Organizuje akce pro 
mladé gaye v období coming outu ve věku od 15 do 26 let. Pořádá každý měsíc pravidelná setkání 
na témata, která jsou pro mladé lidi aktuální, která je zajímají a ty, které musí mladí lidé během 
svého dospívání řešit. Samozřejmě se orientujeme na témata převážně související s coming outem 
(obdobím uvědomění si a přijetí svojí sexuální orientace) a jednoduše řečeno na všechno, co souvisí 
s gay tématikou. Párkrát do roka pořádá několikadenní zážitkové akce plné zábavy. Ve spolupráci s 
odborníky organizuje diskusní besedy na středních školách. Spolupracuje mimo jiné i s dalšími gay 
a lesbickými organizacemi. Podíleli jsme se na vydání brožury Láska je láska, jejíž vydání je ke 
stažební na internetových stránkách. Mimo jiné nabízí přednášky a besedy pro školy.

004.cz - www.004.cz
Internetová stánka orientovaná na homosexualitu. Obsahuje také informace o pohlavních 
chorobách, homofibii, články, diskusní fórum, poradnu apod.. 

TransForum - www.transsexualita.cz
Občanské sdružení Transforum zastupuje zájmy transsexuálních lidí v ČR. Hlavním cílem sdružení 
je podpora členů ve všech etapách života, boj proti diskriminaci translidí na pracovišti i v běžném 
životě a také veřejná osvěta. Na internetových stránkách jsou dostupné informace k problematice, 
kontakty na odbornmíky a další.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (sekce LGBT poradna) - http://lgbt.poradna-
prava.cz
Internetová poradna orientovaná na pomoc a bezplatné právní poradenství obětem útoků z 
nenávisti. Obsahuje informace o problematice lgbt, právní rámec, materiály pro školy, informace o 
projektech a další.

Literatura:
Fifková H., Weiss P., Procházka I., Jarolím J., Veselý J., Weiss V.: Transsexualita a jiné poruchy 
pohlavní identity. Praha, Grada, 2008
Janošová P.: Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí. Praha, Grada, 2008
Janošová P.: Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha, Karolinum, 2000
Nedbálková K.: Láska je láska: když choděj kluci s klukama a holky s holkama.
Brno, GaTe – Stud Brno, 2007  (volně e stažení zde: http://www.gejt.cz/cteni/laska-je-laska/)
Procházka I.: Coming out. Brno, STUD Brno, 2002 (volně ke stažení zde: 
http://www.stud.cz/knihovna-online/)
Sloboda Z.: Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně 
dívat (volně ke stažení na: http://lgbt.poradna-prava.cz/debaty-na-skolach.html)
Smetáčková I., Braun R.: Homofobie v žákovských kolektivech. Praha, Úřad vlády ČR, 2009 
(volně ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-zakovskych-
kolektivech)

HIV/AIDS:

Organizace a projekty:

Česká společnost AIDS pomoc - www.aids-pomoc.cz
Společnost se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy na školách i v prostorách 
ČSAP a testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). 
ČSAP je zřizovatelem Domu světla, který slouží také jako azylové centrum pro HIV pozitivní v 
nouzi. 



Provozuje také nonstop linku AIDS pomoci 800 800 980 - volání je zdrama.
Telefon: 224 814 284
E-mail: info@aids-pomoc.cz

Národní program boje proti AIDS - www.aids-hiv.cz
Internetový portál Národního programu boje proti AIDS v ČR. Obsahuje užitečné informace, 
odkazy, iternetovou poradnu a další.
Dále provozuje:
Národní linka pomoci AIDS - 800 144 444 (po-pá 13-18hod)
Hrou proti AIDS - http://www.aids-hiv.cz/hrouprotiaids.html - primárně preventivní aktivita 
zaměřená na mládež ZŠ a SŠ.

ACET - www.acet.cz
Občanské sdružení je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje 
bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování 
mládeže. Spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s 
národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS. 
Pobočka pro Středočeský kraj:
Adresa: Sokolská 35, 120 00, Praha 2
Telefon: 739 524 716
E-mail: dobroslav.makovicka@seznam.cz

Literatura:
Holub J.: AIDS a my aneb co je třeba vědět o AIDS. Praha, Grada, 1993
Johnson E.: Jak se vyhnout AIDS. Praha, Lunarion, 1993

Syndrom CAN:
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect) je 
definován jako poškození fyzického, psychického i sociálního stavu a vývoje dítěte, které vzniká v 
důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti 
hodnoceno jako nepřijatelné. Příznaky CAN vznikají následkem aktivního ubližování nebo 
nedostatečné péče. Dospělý agresor zde zneužívá fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci nad 
komplementárně podřízeným a závislým dítětem. Podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 
1992 jsou do syndromu CAN zahrnuty následující kategorie: fyzické týrání, psychické týrání, 
sexuální zneužívání, ohrožující prostředí (závislost rodiče, závažné onemocnění rodiče,  domácí 
násilí aj.), zanedbávání, rozvodovou problematika a rozvodové spory  o dítě, sekundární 
viktimizace, systémové týrání. Společným jmenovatelem všech těchto jevů je, že dítěti se ubližuje, 
že dítě psychicky či fyzický trpí a že je ohrožován jeho další vývoj.

Organizace a projekty:

Dětské krizové centrum - www.ditekrize.cz 
Humanitární neziskové sdružení zabývající se problematikou syndromu týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Odborné poradenství a služby v oblasti prevence, 
diagnostiky a terapie poskytují psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. Sdružení 
usiluje o naplňování Úmluvy o právech dítěte. 
Nonstop linka důvěry - 241 484     149 nebo 777 715 215  
Internetová poradna: problem@ditekrize.cz
Adresa : V Zápolí 1250/21, 141 00, Praha 4
Telefon: 241 480 511, 777 664 672



E-mail: dkc@ditekrize.cz

Linka bezpečí – 116     111   - bezplatná nonstop telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé 
(do 18 let, studenti do 26 let).

Nadace Naše dítě - www.nasedite.cz
Hlavním posláním je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným 
dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.
E-mail: nadace@nasedite.cz

Literatura:
Dunovský J., Dytrych Z., Matějček Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada, 1995
Elliotová M.: Jak ochránit své dítě. Praha, Portál, 1995 
Mufsonová S., Kranzová R.: O týrání a zneužívání. Praha, Lidové noviny, 1996
Vaníčková E.: Sexuální náslí na dětch. Praha, Portál, 1999

Domácí násilí:

Organizace a projekty:

DONA linka – www.donalinka.cz – 251 51 13 13
Specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím. 
Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí a 
profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s 
osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů, požadavek diskrétnosti a 
garantuje vysoký standard služeb. Služba funguje non-stop.

Intervenční centrum - www.intervencnicentrum.cz
Centrum poskytuje krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tým odborníků 
poskytuje: osobní konzultace, telefonické konzultace, krizovou intervenci, sociální poradenství a 
právní poradenství. Služby jsou bezplatné a anonymní.
Telefon: 281 861 580
E-mail: icpraha@csspraha.cz

Acous o.s. – www. acorus.cz
Občanské sdruženíposkytující osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc 
směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti 
násilí. Pomoc je poskytována prostřednictvím služeb azylový dům, krizová pomoc a odborné 
sociální poradentví. 
Nonstop linka: 283     892     772  
E-mail: info@acorus.cz

Domácí násilí – www.domacinasili.cz
Internetové stánky o problematice domácího násilí. Poskytují informace, kontakty na odborná 
pracoviště, právní informace i nabídku pomoci pachatelům donácího násilí. 

ROSA – www.rosa-os.cz
Nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc 
ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Centrum nabízí  odborné 
specializované poradenství a  komplexní pomoc formou krizové intervence, sociálně-terapeutického 
poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-



oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny 
oběti domácího násilí.
Dále provozuje:
Stop násilí – www.stopnasili.cz - internetové stránky obsahující informace o násilí ve vztazích, rady 
jak se bránit, kde hledat pomoc apod. Stráky jsou rozděleny do čtyř sektorů: pro děti, pro teenagery, 
pro ženy a pro laickou i odbornou veřejnost.
Telefon: 241 432 466, 602 246 102
E-mail: info@rosa-os.cz a internetové poradenství na: poradna@rosa-os.cz 

Občanská poradna nymburk o.s. – www.opnymburk.cz 
Nestátní nezisková organizace, která nabízí bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v 
obtížné životní situaci. Působíme v šesti městech Středočeského kraje (Mladá Boleslav, Čelákovice, 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Milovice, Nymburk a Kolín).
Poskytované služby: Občanská poradna pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci, učí je znát 
jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Řeší majetkoprávní spory, dluhovou problmatiku (exekuce, 
oddlužení, pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele a další.
Centrum pro pomoc bětem podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho 
závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.
Intervenční centrum vedle profesionální právní a bezpečnostní pomoci nabízí i podporu psychickou. 
Specializuje se výhradně na oběti domácího násilí, kterým zaručuje individuální přístup a absolutní 
diskrétnost.
Adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02, Nymburk
Telefon: 325 511 148, 737 104 928
E-mail: info@opnymburk.cz, poradna.nymburk@centrum.cz

Literatura:
Schwartz D.: Týraná – příběh ženy, která čelila domácímu násilí. Paraha, Portál, 2012
Ševčík D., Špatenková N. a kol.: Domácí násilí. Praha, Portál, 2011
Voňková J., Spoustová I.: Domácí násilí v českém právu z ohledu žen. Praha, Profem, 2008

Lidská práva a multikulturalita:

Organizace a projekty:

Inkluzivní škola - www.inkluzivniskola.cz
Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.
 
Czechkid - www.czechkid.cz
Komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol.

Člověk v     tísni o. s. - www.clovekvtisni.cz  
Společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen 
přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů 
vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s 
cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Během 
dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední 
Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. 
Dále provozuje:
Varianty - www.varianty.cz - vzdělávací program nabízí informační servis a metodickou podporu v 
oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, 
seminářů a workshopů určených především pedagogům základních a středních škol, ale i dalším 



zájemcům. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu 
nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV a na moderní 
vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky. Podstatnou součástí činnosti je zároveň 
podpora inkluzivního vzdělávání a systémových opatření směřujících k desegregaci českého 
školství a k začleňování témat interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání do výuky na 
českých školách.
Telefon: 226 200 400
E-mail: mail@clovekvtisni.cz

Amnesty International ČR - www.amnesty.cz
Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování 
lidských práv a chtějí se mu postavit. Usiluje o dodržování lidských práv na celém světě, proto vede 
kampaně, pořádá veřejné akce, zastává se obětí bezpráví a usiluje o systémové změny na úrovni 
států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém 
výzkumu. Mezi cíle Amnesty International patří zejména: propuštění vězňů svědomí a spravedlivé 
soudy pro všechny, zrušení trestu smrti a zastavení mučení, ochrana civilistů v ozbrojených 
konfliktech, odstranění diskriminace a boj proti chudobě, zajištění práv uprchlíků a migrantů. Je 
nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích 
všeho druhu. Na svůj výzkum stavu lidských práv nepřijímá prostředky od vlád a uplatňuje přísná 
pravidla pro přijímání finančních darů. V roce 1977 obdržela Amnesty International Nobelovu cenu 
míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má 
poradní status při OSN.
Dále provozuje:
Školy pro lidská práva - www.lidskaprava.cz - hlavním cílem projektu je vzbudit u mladých lidí 
zájem o lidská práva, zajímavou formou jim zprostředkovat relevantní informace, pomoci jim 
formovat si své postoje k zásadním otázkám a motivovat je k aktivnímu zapojení se do podpory a 
ochrany lidských práv svých i druhých lidí. Toho se snažíme docílit posílením kompetencí 
pedagogických pracovníků, spoluprací se školami na vytváření přátelštější a otevřenější atmosféry 
založené na hodnotách lidských práv a  nabídkou přímých programů pro školy.
Telefon: 224 243 600
E-mail: amnesty@amnesty.cz

Liga lidských práv - http://llp.cz
Nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a 
aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. 
Vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.
Dále provozuje:
Férová škola - www.ferovaskola.cz - Liga lidských práv prosazuje v českém školství principy 
inkluzivního vzdělávání. Za jeden z nejsilnějších nástrojů moderního vzdělávání považujeme 
individuální integraci žáků. Proto podporujeme a oceňujeme školy, které vytvářejí spravedlivé 
prostředí pro všechny děti a snaží se využít potenciálu každého jedince.
Telefon: 545 210 446
E-mail: brno@llp.cz

In IUSTITIA - pomoc obětem násilí z nenávisti - www.in-ius.cz 
Právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé 
jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické 
diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost 
všech lidí v důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z 
nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Poskytuje právní pomoc konkrétním 
osobám vystaveným násilí z nenávisti - jakékoli psychické či fyzické napadení z důvodu barvy 
pleti, národnosti či etnické příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace či identity, 



příslušnosti k sociální skupině.
Pořádá vzdělávání pro školy a pedagogické pracovníky, poskytuje vzdělávací materiály.
Telefon: 222 984 785
E-mail: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz

ASI-milovaní - www.asimilovani.estranky.cz
Občanské sdružení mezi jehož cíle patří podpora alternativních vzdělávacích aktivit českých škol, 
podpora sociálně a kulturně znevýhodněných lidí a skupin obyvatel, příprava vlastních vzdělávacích 
a volno-časových programů, příprava a realizace výzkumných projektů, rozvoj klíčových 
kompetencí, předávání historických zkušeností mezi generacemi, setkávání lidí různých generací, 
původu a postavení a vzájemné odevzdávání zkušeností, integrace menšinových skupin, publikace 
výsledků činnosti.
E-mail: asi-milovani@seznam.cz

Romské sdružení občanského porozumění Nymburk - http://rsop-nymburk.webnode.cz/
Dobrovolné, nepolitické a demokratické sdružení, poskytující sociální poradenství, terénní sociální 
práce v sociálně vyloučených lokalitách Středočeského kraje, podporu zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce, podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit pro sociálně 
znevýhodněné děti a mládež. Soubor poskytovaných služeb klientům: komplexní pomoc v náhlé 
sociální krizi, poradenství z oblasti sociálního a důchodového zabezpečení,
sociální pomoc v rámci podporovaného bydlení a zaměstnání, poradenství v oblasti občanského a 
rodinného práva, poradenství v oblasti školství a zdravotnictví, poradenství v oblasti soukromého 
podnikání, informace o systému sociálních služeb v regionu, pomoc s listinami (psaní žádostí, vzorů 
smluv, odvolání, vyplňování formulářů apod.), pomoc při vyjednávání s úřady a dalšími 
organizacemi a institucemi, výcvik klientů v metodách řešení sociálních problémů, poskytnutí 
telekomunikačních služeb (telefon, internet). Služby jsou poskytovány zdarma.
Adresa: Jurije Gagarina 1979, 288 02, Nymburk
Telefon: 606 191 667, 607 440 795
E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz

Český helsinský výbor - www.helcom.cz
Nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Posláním je podpora a ochrana základních hodnot, 
ke kterým se naše společnost hlásí, zejména ochrana rovnosti a osobní svobody. Proto se 
dlouhodobě specializuje na problematiku trestního řízení, trestu odnětí svobody, práci policie a 
dalších složek působících v justici a na druhé straně se zabývá problematikou rovných příležitostí, 
problematikou diskriminace a rasizmu. 
E-mail: info@helcom.cz

Ústav pro studium totalitních režimů - www.ustrcr.cz
Na stánkách ústavu lze naléz informace a literaturu k problematice totalitních režimů, dále mimo 
jiné nabízí semináře a přednášky pro školy.

Památník Terezín - www.pamatnik-terezin.cz 
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního 
utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je 
jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické 
perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i 
pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. Mimo jiné nabízí 
vzdělávání pro žáky i pedagogy formou seminářů, přednášek, wokrshopů, pobytových akcí, besed s 
pamětníky apod.
Telefon: 416 782 225, 604 241 179
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz



Židovské muzeum v Praze - www.jewishmuseum.cz
Hlavním předmětem činnosti kulturní instituce je správa a prezentace sbírek Židovského muzea v 
Praze, správa knihovního a archivního fondu, činnost osvětová, výzkumná, publikační, 
vydavatelská, vzdělávací a kulturní, týkající se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na 
Moravě. Doplňkovým předmětem činnosti sdružení je péče o židovské kulturní dědictví v České 
republice prostřednictvím Federace židovských obcí v České republice. Muzeum nabízí mimo jiné 
vzdělávací akce pro školy a pedagogy.
Telefon: 222 749 211, 222 317 191 (vstupenky)
E-mail: office@jewishmuseum.cz, rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz

Konfederace politických vězňů České republiky - www.kpv-cr.cz
Dobrovolná organizace, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého 
Československa. Rovněž sdružuje osoby, které byly v rozhodném období nuceny z prokazatelně 
politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi, a kterým byl 
tento azyl udělen. Sdružuje také osoby, které se v rozhodném období prokazatelně zapojily v cizině 
do boje proti komunistickému režimu. Dále sdružuje osoby, které byly v rozhodném období 
vzhledem ke svému protikomunistickému smýšlení a postojům odsouzeny tzv. Lidovým soudem 
trestním pro údajné trestné činy z oblasti hospodářské nebo zemědělské, a byly následně vězněny a 
podle zákona 119/1990 Sb. rehabilitovány. Politickým vězněm je občan, který byl v období od 
25.února 1948 do konce roku 1989 odsouzenčeskoslovenskými soudy pro politický odboj nebo 
politický odpor proti komunistickému režimu za činy a jednání, které lze podle zákona číslo 
119/1990 Sb. a zákona číslo 198/1993 Sb., kvalifikovat jako politicky motivované.
Telefon: 224 230 608
E-mail: usterdi@kpv-cr.cz

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů - www.sekty.cz
Občanské sdružení, jehož členové většinou pocházejí z akademického prostředí a informace o 
nových náboženských hnutích potřebují ke své profesi. Činnost Společnosti spočívá na 
dobrovolnosti. Společnost vznikla jako základna informací o nových náboženských hnutích v době, 
kdy tyto informace chyběly. Společnost také vydala několik informativních publikací. Je zde 
možnost dočíst se o některých hnutích. Postupem času Společnost shromáždila unikátní archiv. 
Spolu s knihovnou je částečně zpřístupněn badatelům, studentům a příp. ostatním vážným 
zájemcům. Postupem času se práce Společnosti rozrostla o duchovní poradenství především pro ty, 
kdo se novými náboženskými hnutími cítí negativně zasaženi. Poradna je spolu s knihovnou 
otevřena jednou týdně v odpoledních hodinách.
Telefon: 777 143 001
E-mail: sekty@sekty.cz

Centra podpory inkluzivního vzdělávání - www.cpiv.cz
Celorepublikový projekt zaměřený na partnerskou spolupráci se školami v oblasti zavádění 
inkluzivních principů do vzdělávání. 

Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Občanské sdružení, které se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České 
republice a v jiných částech světa. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost 
připravují dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové 
stránky o migraci či multikulturním knihovnictví.
Telefon: 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz

Literatura:



Čakrtová M.: Začněme třeba takhle... Česká rada dětí a mládeže, Praha, 2007 
Demjančuk N., Drotárová L.: Vzdělání a extremismus. Praha, Epocha, 2005
Drotárová L.: Romové a český dějepis. SPHV, Praha, 2008
Mareš M., Smolík J.: Školní výuka a politický extremismus. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, 
č. 2, s. 40–54. (k nalezení zde: 
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/PedOr_10_2_SkolniVyukaAPolitickyExtremismus_Mar
esSmolik.pdf)
Zeman, V.: Hrozby neonacismu – příležitosti demokracie. Asi-Milovaní. (k nalezaní zde:  
http://ferovaskola.cz/data/downloads/p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20o
%20neonacismu.pdf)  
Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu - www.rexter.cz

Pomoc obětem trestných činů:

Organizace a projekty:

Bílý kruh bezpečí - www.bkb.cz
Občanské sružení nabízející bezodkladnou a kombinovan pomoc obětem a svědkům trestných činů. 
Poskytueje právní informace, psychologické poradenství a sociální poradenství. 
Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, například právníci, psychologové, sociální pracovníci, 
lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti 
věnují pomoci obětem v občanském sdružení.
Adresa: U Trojice 2, 150 00, Praha 5
Telefon: 257 317 100
E-mail: bkb.praha@bkb.cz

Sociální vyloučení:

Organizace a projekty:

Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - 
https://sluzbyprevence.mpsv.cz
Cílem informačního portálu je umožnit zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené 
sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se jedná o osoby: ohrožené sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu; jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby; jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Pomoc v hmotné nouzi - www.mpsv.cz/cs/5 
Informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Asociace občanských poraden - www.obcanskeporadny.cz
Asociace byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, 
odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují 
příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.
Mimo jiné provozuje:
Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti - http://dluhy.obcanskeporadny.cz
Projekt zaměřen na dluhové poradenství, do projektu zapojeno 19 poraden ve všech krajích ČR.
E-mail: aop@obcanskeporadny.cz



Ekologie a enviromentální výchova:

Organizace a projekty:

Tereza - www.tereza.net
Sdružení vytvářející vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení 
napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. Pořádá 
rozmanité výukové programy pro střední, základní i mateřské školy. Zaměřujeme se na vzdělávání 
dětí, rozvíjení jejich znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby dokázaly kriticky myslet a 
samostatně a odpovědně jednat.
Připravujeme dlouhodobé vzdělávací programy, které nabízí provázané činnosti po celou dobu 
školní docházky dětí. Během programů se děti nejen učí, ale také zlepšují svou třídu, školu, 
domácnost, místo, kde žijí.  Učitelům poskytuje propracované materiály (metodiky, pracovní listy 
pro žáky, pomůcky do výuky), nabízí semináře, konzultace a podporu přímo ve škole, pořádá 
inspirativní setkání. 
Dále provozuje:
Jděte ven - www.jdeteven.cz - internetový portál, který je určen rodičům a prarodičům a vysvětluje, 
proč se při pobytu venku děti naučí více a budou v životě úspěšnější. Obsahuje zásobník aktivit a 
her na ven i tipy na zajímavá místa a události.
Telefon: 224 816 868
E-mail: tereza@terezanet.cz

Nesehnutí - http://nesehnuti.cz
Nezávislé sociálně ekologické hnutí je nevládní organizace, pracující na základě přesvědčení, že 
ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to, je potřeba je 
také řešit. Cílem aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i 
přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporuje angažované lidi, kteří se 
zajímají o dění okolo sebe, a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou 
součást své svobody. Funguje nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně 
nenásilnými prostředky.
Telefon: 543 245 342
E-mail: brno@nesehnuti.cz

Legislativa:

Organizace a projekty:

Zákony pro lidi - www.zakonyprolidi.cz
Internetová stránka, která přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. 
Zdarma, bez registrace, s jednoduchou obsluhou, zkrátka "pro lidi". Umožňuje rychlý přístup k 
aktuálním konsolidovaným znění všech zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných norem. Obsahuje: 
sbírku zákonů ČR, archiv Sbírky zákonů České republiky od roku 1945 uspořádaný po ročnících, 
podrobný strukturovaný rejstřík právních oblastí s přiřazenými předpisy, seznam nově vyhlášených 
předpisů ve Sbírce zákonů, seznam nových účinných právních předpisů, 
seznam nově aktualizovaných znění právních předpisů, vybrané zákony.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Metodika pro pedagogy:

Organizace a projekty:

Metodický portál - www.rvp.cz
Metodický portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových 
vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci 
učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Portál o školství a vzdělávání - www.edu.cz
Školský vzdělávací a informační portál, informace jsou přehledně členěny dle cílových skupin a dle 
a tematického katalogu.

Česká škola - www.ceskaskola.cz
Internetový portál zaměřený na základní a střední školství, jehož čtenáři jsou především učitelé, 
školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá. 
Česká škola jako nezávislý školský zpravodajský portál publikuje články i k ožehavým školským 
tématům a umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů. Mezi autory jsou i pedagogové, kteří 
zveřejňují své praktické zkušenosti, jak zlepšit výuku v konkrétních předmětech - ať za pomoci 
informačních technologií, tak i bez nich.

Učitelské listy - www.ucitelske-listy.cz
Internetové stránky, které poskytují zájemcům kromě aktuálních článků i bohatý archiv článků 
převzatých z časopisu Učitelské listy.

Moderní vyučování - www.modernivyucovani.cz
Internetový časopis, který je určen zejména pedagogům a ředitelům základních a středních škol. 
Poskytuje užitečné informace, náměty k zamyšlení i konkrétní metodiky a výukové materiály pro 
práci učitele v hodinách. Představuje inspirativní vzdělávací programy, přináší rozhovory se 
zajímavými lidmi z pedagogického světa, nahlíží do zahraničí i do českých a moravských škol, 
které mají co nabídnout.

Přátelé angažovaného učení - www.pau.cz



Občanské sdružení je již zavedenou organizací, která chce účinně napomáhat českému školství při 
zkvalitňování, zefektivňování a humanizaci výchovy a vzdělávání. Nabízí řadu akreditovaných 
seminářů, poradenství a konzultační činnost, celostátní setkávání pedagogů, síťování škola apod.

Učitelské noviny - www.ucitelskenoviny.cz
Časopis pro učitele.

Rodina a škola - www.portal.cz/casopisy/ras
Časopis pro rodiče a učitele.

Prevence:

Organizace a projekty:

Prospe - www.prospe.cz
Sdružení zabývající se specifickou prevencí zacílenou především na děti v MŠ, žáky ZŠ a studenty 
SŠ. Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání 
problémových situací, program usiluje i o zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat 
možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy.
Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu 
především vytvořené zakázce a věku účastníků. Snaží se zachytit možné obtíže už prvních fázích 
rozvoje varovných symptomů a motivovat zainteresované osoby k hledání odpovídající pomoci. 
Pokouší se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence, především školy, městského 
úřadu a relevantních organizací, což by pomohlo usnadnit předpokládané včasné intervence.
Telefon: 222 510 783
E-mail: primarka@centrum.cz

Elio - http://elio.cz
Občanské sdružení poskytující psychologické služby jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím. 
Stálými členy jsou psychologové a pedagogové s psychoterapeutickým výcvikem a dalším 
vzděláním v oboru. Širší tým tvoří kvalitní odborníci, psychologové a pedagogové s dlouholetou 
praxí a zkušenostmi v oboru. Mimo jiné realizuje vzdělávací kurzy, semináře i školení, jež vedou k 
vyšší profesionalitě a pochopení smyslu svého povolání, také se zaměřuje na preventivní, 
intervenční i adaptační programy pro školy, které podporují rozvoj osobnosti, budují hodnotné 
vztahy ve třídách a zohledňují konkrétní potřeby dětí i pedagogů, rovněž poskytuje poradenství a 
psychoterapii všem, kteří mají chuť načerpat ztacenou vitalitu a chtějí také pečovat o svou 
psychickou stránku osobnosti. 
Telefon: 773 125 255, 775 545 012 
E-mail: info@elio.cz

Společně k bezpečí - www.spolecnekbezpeci.cz
Občanské sdružení zaměřující se na pomoc při zlepšování komunikace a spolupráce mezi občany a 
institucemi veřejné a státní správy a podporu jejich partnerství na místní úrovni. Školám a školským 
zařízením poskytuje osvědčené, kvalitní a časem prověřené služby v oblasti poradenství, 
bezpečnostního auditu a vzdělávání. Pořádá výcviky, dílny a semináře v oblasti zvyšování právního 
vědomí, prevence kriminality a řešení školního násilí a školní nekázně a zaměřuje se na výměnu 
zkušeností mezi školami a regiony a na přenos dobré praxe. 
Telefon: 774 709 773
E-mail: pospisilova@spolecnekbezpeci.

Prevence rizikového chování - www.prevence-info.cz



Internetové stránky informující o rizikovém chování a možnostech prevence. Obsahuje užitečné 
informace o problematice a právním rámci i odkazy na služby a instituce.

Jules a Jim - www.julesajim.cz
Občanské sdružení zaměřující se na práci se třídou, třídním učitelem a učitelským sborem.
Cílem je pomáhat rozvíjet kvalitní vztahy mezi žáky a učiteli na základních a středních školách. 
Nabízí školám specializované programy pro žáky, pro žáky s učiteli, pro učitele, ale i komplexní 
poradenství a podporu. U žáků a učitelů se zaměřuje především na osobnostní rozvoj, komunikační 
dovednosti, schopnost efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci. Chce přispět ke 
kvalitnímu prostředí na českých školách a předcházet rizikovému chování jako je šikana, 
nepřiměřená agrese apod. Nabízí služby ve špičkové kvalitě a přesto cenově dostupné školám.
E-mail: info@julesajim.cz

Život bez závislostí - www.zivot-bez-zavislosti.cz
Občanské sdružení, které více než osmnáct let pracuje v oblasti primární prevence a pomáhá řešit 
situace v problematických třídách. Vdělává pedagogy, ostatní kolegy a pedagogické kolektivy v 
dovednostech pracovat se třídami a řešit situace, které souvisí s rizikovým chováním jednotlivců i 
tříd.  Poskytuje asistenční službu v krizových a nestandardních situacích. Realizuje sebezkušenostní 
psychodynamicky orientované výcviky KVP,  kde se vzdělávají noví specialisté na práci se třídou a 
růstovou skupinou. Poskytuje adaptační a kompenzační výjezdy. Jezdí do škol, poskytovat 
odbornou supervizi případů a supervizi týmů. Podílí se na koncepční práci při záměrech změnit 
klima škol. 
Vydává:
Prevence - www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence
Časopis určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným 
pracovníkům. Texty jsou vybírány z hlediska využitelnosti v praxi a z hlediska nutné 
informovanosti pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a třídní učitele. Poskytuje 
metodiku pro práci v rámci třídnický hodin.
Telefon: 602 255 508
E-mail: info@zivot-bez-zavislosti.cz

Pražské centrum promární prevence - www.prevence-praha.cz
Odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území 
hl. m. Prahy. Spolupracuje se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i 
nestátní sféry. Poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých 
oblastech rizikového chování. Podílí se na tvorbě informačních a metodických projektů. Mapujeme 
systém služeb primární prevence. Podílí se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového 
řízení MHMP v oblasti primární prevence. Připravuje také analýzy z oblasti rizikového chování, 
které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování 
v Praze, v této oblasti také spolupracuje s MŠMT a odborem prevence MHMP.  Podílí se na 
vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti. 

Sociální klima školy a školní třídy:

Organizace a projekty:

Sociální klima - www.klima.pedagogika.cz
Internetové stránky o problematice sociálního klima ve školách. Mimo jiné odkazující na literaturu 
a odborníky.

Literatura:



Chráska M., Tomanová D., Hloušková D.: Klima současné české školy. Brno, Konvoj, 2003
Lašek J.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2001
Mareš J.: Sociální klima školní třídy. Praha, IPPP ČR, 1998
Mareš J., Křivohlavý J.: Komunikace ve škole. Brno,  MU, 1995
Petty G.: Moderní vyučování. Praha, Portál, 2006
Průcha J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál, 2005
Průcha J., Walterová E., Mareš J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2009

Psychosociální hry:

Organizace a projekty:

Osobnostní a sociální vcýchova Odyssea - www.odyssea.cz
Projekt vytvořený pro pomoc školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. 
Za tímto účelem jsou zde vytvořeny metodické materiály, provádí se výzkum a realizují vzdělávací 
kurzy pro učitele i žáky.

Hranostaj.cz - www.hranostaj.cz
Internetové stránky obsahující množství her.

Informatorium 3-8 - www.portal.cz/casopisy/info
Časopis plný nápadů pro mateřeské školy a družiny.

Literatura:
Balková K.: Náměty pro školní družinu. Praha, Portál, 2006
Bartůněk D.: Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha, Portál, 2002
Bláhová K.: Hry pro tvořivé vyučování. Zásobník 146 her a cvičení  pro rozvoj osobnosti. Praha, 
Agentura Strom, 1997 
Canfield L., Wells H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha, Portál, 1995 
Hermochová S.: Hry pro život 1. Praha, Portál, 1994 
Hermochová S.: Hry pro život 2. Praha, Portál, 1994 
Klusák M., Kučera M.: Dětské hry – games. Praha, Karolinum, 2010
Portmannová R.: Hry pro tvořivé myšlení. Praha, Portál, 2004
Portmannová R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha, Portál, 1999 
Portmannová R.: Jak zacházet s agresivitou. Praha, Portál, 1996 
Portmannová R., Schneiderová E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění. Praha, Portál, 
1993
Šimanovský Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha, Portál, 2008 
Šimanovský Z., Mertin V.: Hry pomáhají s problémy. Praha, Portál, 2012 
Zapletal M.: Velká encyklopedie her. Svazek 1. Hry v přírodě. Praha, Olympia, 1985
Zapletal M.: Velká encyklopedie her. Svazek 2. Hry v klubovně. Praha, Olympia, 1986
Zapletal M.: Velká encyklopedie her. Svazek 3. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha, Olympia, 1987
Zapletal M.: Velká encyklopedie her. Svazek 4. Hry ve městě a na vsi. Praha, Olympia, 1988

Specifické poruchy učení:

Organizace a projekty:

DYS-centrum - www.dyscentrum.org
Dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká 



problematika specifických vývojových poruch učení a chování. Ve své činnosti vychází z 
mnohaletých zkušeností s jejich řešením na územíČeské republiky a zároveň navazuje na osvědčené 
zahraniční modely. Jeho činnost směřuje k dětem se specifickými poruchami učení a chování a k 
jejich rodičům. Spolupracuje s řadou odborníků z řad psychologů, (speciálních) pedagogů a dalších 
pedagogických pracovníků, neurologů, psychiatrů, pediatrů ad., kteří se ve své praxi již řadu let 
setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení či chování, a kteří se na půdě DYS-centra Praha 
podílejí na řešení konkrétních problémů, nebo jsou lektory vzdělávacích akcí DYS-centrem Praha 
pořádaných.
Adresa: Stejskalova 192, 180 00, Praha 8
Telefon: 270 005 018, 603 399 889, 773 507 222
E-mail: dyscentrum@dyscentrum.org

Nápravy specifických poruch učení - www.problemdite.cz
Ing. Zdeňka Vlasáková - speciálněpedagogická péče.
Telefon: 604 466 892
E-mail: vlasakova.z@seznam.cz

Literatura:
Hermová S.: Psychomotorické hry. Praha, Portál, 1994
Jucovičová D., Žáčková H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU.  Praha, D&H, 2006
Martin M., Waltmanová G.C: Jak řešit problémy dětí se školou. Praha, Portál, 1997
Sindelarová B.: Předcházíme poruchám učení. Praha, Portál, 1995
Zelinková O., Čedík M.: Mám dyslexii. Praha, Portál, 2013

ADHD, ADD, LMD:

Organizace a projekty:

ADHD - asociace dospšlých pro hyperakivní děti - www.adehade.cz
Asociace vznikla především proto, aby rozšířila, sjednotila a systematizovala informace o 
problematice ADHD mezi širokou veřejností. Informovanost je totiž v boji s touto poměrně 
rozšířenou poruchou klíčovou zbraní. Vysoké procento dětí s ADHD a často nepřesné či 
nedostatečné informace se staly hnacím motorem ke vzniku této expertní organizace, která v 
kontextu ADHD nemá v České republice obdoby. Problematice ADHD se u nás věnuje velký počet 
expertních skupin (pedopsychiatři, neurologové, pediatři, psychologové, speciální pedagogové a 
další). Sjednocuje všechny zúčastněné a jejich úhly pohledu na celou problematiku a poskytuje 
komplexní informace. Mimo jiné pořádá vzdělávání laiků, odborníků a veřejnosti a organizuje 
přednášeky, semináře, vzdělávací programy a kurzy určené pro laickou i odbornou veřejnost. 
Sdružení garantuje odbornou a profesionální úroveň všech akcí, které pořádá, a rovněž všech 
vydávaných publikací a poskytovaných informací.

Literatura:
Blahutková M.: Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno, 
MU, 2005
Drtíková I.: Hyperaktivní dítě. Praha, Galén, 2007
Drtíková I., Šerý O.: Hyperkinetická porucha/ADHD. Praha, Galén, 2007
Goetz M., Uhlíková P.: ADHD - poruchapozornosti s hyperaktivitou. Praha, Galén, 2009
Jucovičová D., Žáčková H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Praha, D&H, 2007
Jucovičová D., Žáčková H.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče a vychovatele. 
Praha, D&H, 2002
Munden A., Arcelus J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha, Portál, 2006



Taylor J. F.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Praha, Portál, 2012

Aspergerův syndrom:

Organizace a projekty:

APLA – Asociace pomáhající lidem s     autismem – www.apla.cz  
APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při 
práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se 
ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod. 
Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami 
s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou 
základnou a garantují vědecký přístup k autismu.
Adresa: Brunnerova 1011/3, 170 00, Praha 17
Telefon: 606 729 672
E-mail: apla@apla.cz

Literatura:
Attwood T.: Aspergerův syndrom – porucha sociálních vztahů a komunikace. Portál, Praha, 2005

Zdravotně postižení:

Organizace a projekty:

InternetPoradna - www.internetporadna.cz 
Sdružení, jež za pomoci moderních informačních technologií přispívat ke vzdělávání a sociálnímu 
začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.
Telefon: 587 406 126
E-mail: recepce@iporadna.cz 

Rytmus o.s. - http://rytmus.org
Občanské sdružení pomáhající lidem se znevýhodněním v aktivním zapojení a seberealizaci 
zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Zabývají se také inkluzivním 
vzděláváním.
Dále provozuje:
Inkluze - http://inkluze.cz - internetová stránka na podporu inkluze v českých školách. Poskytuje 
informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením.
Telefon: 224 251 610
E-mail: rytmus@rytmus.org

Národní rada osob se zdravotním postižením - www. nrzp.cz
Občanské sdružení s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při 
jednáních se státními a veřejnými institucemi. Přispívá k integraci osob se zdravotním postižením 
do společnosti a důsledně obhajuje lidská práva těchto lidí.

Literatura:
Drtilová J., Koukolík F.: Odlišné dítě. Praha, Vyšehrad, 1994   
Chvátalová H.: Jak se žije dětem s postižením. Praha, Portál, 2001 
Kerrová S.: Dítě se speciálními potřebami. Praha, Portál, 1997



Logopedie:

Organizace a projekty:

Logoped online - www.logopedonline.cz
Internetová stránka poskytuje informace o logopedii, vadách řeči a sluchu, nabízí užitečné odkazy a 
literaturu. Provozuje interntovou poradnu.

Klinická logopedie - Mgr. Radka Šnýdrová
Adresa: Mostní 934, 27801, Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 704 411

Logopedická ambulance - Mgr. Kateřina Vondráčková
Adresa: Nerudova 1093, 27801, Kralupy nad Vltavou
Telefon: 723 028 933

Klinická logopedie - Mgr. Irena Preissová
Adresa: Pražská 528/29, 27601, Mělník
Telefon: 315 639 447
E-mail: preissova@seznam.cz

Literatura:
Lynch Ch., Kidd J.: Cvičení pro rozvoj řeči. Praha, portál, 2010
Peutelschmiedová A.: Čtení o koktavosti. Praha, Portál, 1994

Dětská gynekologie:

Organizace a projekty:

Nemocnice Mělník - www.nemocnicemelnik.cz/gynekologicka-ambulance-i  
V rámci této ambulance se provozuje každou středu od 13:00 - 15:00 hodin Dětská gynekologická 
ambulance (do 15 let)
Objednání na příjmové ambulanci gynekologicko-porodnického oddělení - 315 639 356

Jiné nemoci:

Organizace a projekty:

Virová hepatitida - www.virova-hepatitida.cz
Stránky projektu jsou určeny návštěvníkům, kteří mají zájem získat více informací o virové 
hepatitidě (žloutence) typu C, pacientům, kteří touto nemocí onemocněli, osobám blízkým, kteří 
s partnery s hepatitidou C žijí, nebo se o ně starají a odborné veřejnosti. 

Diabetická asociace ČR - www.stopcukrovce.cz
Asociace je společnou platformou pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících 
příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR. Sdružuje subjekty: Česká diabetologická společnost, 
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí - www.diadeti.cz, Společnost všeobecného lékařství a 
Svaz diabetiků. Cílem je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní 
rámec pro opatření ve prospěch diabetiků a klást důraz na dodržování pravidel v rámci léčby, a to 



jak směrem k odborné veřejnosti, tak směrem k pacientům.
Adresa:V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00, Praha 5
Telefon: 222 360 970
E-mail: info@diabetickaasociace.cz


