
Poradenské služby a centra: 
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Blansko, Nad Čertovkou 17, 

tel.:516418779 
 

 Speciálně pedagogické centrum Blansko,  tel.:516411868 

 

 Prevcentrum Blansko, Sadová2, tel.:516410621 

 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Blansko, 

Sladkovského2, tel.:516413524 
 

 Zdravotní ústav Praha, pobočka Blansko (dříve Okresní hygienická stanice), 

Mlýnská2, tel.:516412084 
 

 Charita Blansko, Komenského15, tel.:516411583 

 

 Preventivní centrum Zlatá zastávka Adamov, Plotní2, tel.:516410621 
 

 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno, Sládkova 45, 

tel.:548526802, 548529350 
 

 Sdružení Podané ruce Brno, Vídeňská 3, tel.: 543246524  (poradna pro 

drogovou závislost) 

 

 Krizové centrum Brno, Jihlavská 20, tel.: 547212333 
 

 Centrum pro týrané, ohrožené a zneužívané děti Brno, Štefánikova 1, 

tel.: 541235511 
 

 Bílý kruh bezpečí Brno, Slovinská 41, tel.: 541218122  (pomoc obětem 

trestné činnosti)   

 

 Oddělení sociálně právní ochrany MěÚ Blansko    
tel.: 516 775 358  

 

  



Linky pomoci: 
 

 Linka důvěry – 516410668 

 Linka bezpečí (bezplatná) – 800155555 

 Modrá linka bezpečí – 549241010 

 Národní linka prevence AIDS – 800144444 
 www.e-bezpeci.cz - projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu 

(kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi 

apod.).  

 www.napisnam.cz   -   poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování 

na Internetu 

 www.e-nebezpeci.cz  -  Projekt E-Nebezpečí pro učitele 

 www.seznamsebezpecne.cz – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na 

internetu. Na stránkách je zřízen formulář pro dotazy týkající se nejrůznějších 

problémů spojených s on-line prostředím. 

 www.linkabezpeci.cz – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování 

apod. 

 www.bezpecne-online.cz – stránky pro teenagery, rodiče a učitele s informacemi o 

bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany. 

 Dětské krizové centrum www.ditekrize.cz – poradenství, pomoc v krizi. 

 www.minimalizacesikany.cz – praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit 

šikanu a jak jí předcházet.  

 www.minimalizacesikany.cz/poradna – poradna zaměřená na problémy týkající se 

šikany a kyberšikany. 

 Projekt NNTB “Nenech to být” (www.nntb.cz) – internetový systém a mobilní 

aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

 Projekt Nebuď oběť! (www.nebudobet.cz) – projekt zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií.  

 Projekt Internetem Bezpečně (www.internetembezpecne.cz) – formou 

různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v 

internetovém prostředí. 

 Společenství proti šikaně (www.sikana.org) – stránky občanského sdružení 

Společenství proti šikaně obsahují aktuality z oblasti šikany, související odkazy apod. 

 Projekt Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz) – projet zaměřený na rizika 

internetu a komunikačních technologií. 
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