TELEFONNÍ ČÍSLA S INTERNETOVÝMI ODKAZY PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH
SITUACÍ A NEJEN JICH
• LINKA BEZPEČÍ: 800 155 555 bezplatná linka anonymního poradenství 24 hodin, je
určena pro děti a dospívající, kteří potřebují pomoc při řešení svých problémů, dostupná
také z mobilního telefonu!
• RODIČOVSKÁ LINKA: 283 852 222 pondělí 13.00 - 16.00 hod., středa 16.00 - 19.00
hod.
• LINKA VZKAZ DOMŮ: 800 111 113 bezplatná linka, denně 08.00 - 22.00 hod., z
mobilního telefonu 724 727 777 (dle tarifu operátora) – pomocník dětem na útěku.
• INTERNETOVÁ LINKA BEZPEČÍ: lb@linkabezpeci.cz e-mail pro děti, kde se
můžou obrátit se svými problémy,atd.
• CHAT LINKY BEZPEČÍ :
http://xchat.centrum.cz/lb/
http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=348
• DĚTSKÁ PRÁVA : práva dětí ve světě dospělých a také o právech dospělých, učitelů
atd.
• ZLATÁ LINKA SENIORŮ: 800 200 007 bezplatná linka pondělí - pátek 08.00 - 20.00
hod. je určena pro důchodce-seniory, kteří potřebují pomoc při řešení svých problémů
(např. lékařské, sociální, právní)
• DOMÁCÍ NÁSILÍ :pomoc obětem domácího násilí
• BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ : pomoc obětem domácího násilí a trestných činů
• JAK OCHRÁNIT SEBE A SVŮJ MAJETEK : dozvíte se např. jak zabezpečit byt,
chatu, auto, jak se zachovat ve vlaku, ve městě nebo při setkání s agresivní osobou a
doporučení pro rodiče, děti, ženy, seniory , oběti trestné činnosti a mnoho dalších
užitečných rad.
• Obecní a městské policie v ČR: www.obecnipolicie.cz
• Světové bezpečnostní servery: Interpol, FBI, CIA, Metropolitan Policie (Scotland Yard)
• www.novapravidla.cz - vše o nových pravidlech silničního provozu (platí od
01.07.2006), mj. změny v pravidlech, bodový systém, zkušební testy, úplné znění z. č.
361/2000 Sb., o silničním provozu atd.
• PTAČÍ CHŘIPKA (aviární influenza) - kde naleznete všechny potřebné údaje o ptačí
chřipce v aktualizované podobě, např. informace pro občany, chovatele drůbeže, mapa
výskytu nákazy atd.
Státní veterinární správa ČR

http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-261818.aspx

