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Linka Ztracené dítě 

116 000  

Zdarma a nonstop 

 

Pro koho 

 pro děti, rodiče, příbuzné, blízké osoby; 

včetně mezinárodních rodin (aspoň jeden 

z rodičů pochází z jiného státu /jiného 

kulturního prostředí) 

 pedagogy, vychovatele, sociální 

pracovníky, odbornou i širokou veřejnost  

 pro všechny, kterých se problematika 

ohrožené rodiny a ohroženého dítěte týká  

Nabízené služby 

 telefonická krizová pomoc, sociální 

poradenství, administrativní pomoc 

 emoční podpora a povzbuzení k 

aktivnímu přístupu k situaci 

 posilování rodičovských kompetencí 

 poskytnutí relevantních informací 

 po dohodě kontaktování dalších osob či 

institucí v zájmu řešení situace dítěte 

   

  Preventivní působení v těchto situacích 

 ohrožení dítěte 

konfliktem v rodině 

agresí v reálném nebo virtuálním světě 

jiným nebezpečím 

 

Ohrožená rodina = ohrožené dítě 

                    Signály o existujícím ohrožení rodiny: 

 konfliktní a problematické vztahy v rodině, rozvody 

a porozvodové situace v rodině 

 výchovné problémy, časté absence, neprospěch 

dětí ve škole 

 náhlá změna chování dítěte, jeho zvýšená 

nemocnost nebo neobvyklá poranění  

 nízká sociokulturní úroveň rodiny, finanční potíže, 

nezaměstnanost 

 konzumace návykových látek či jiná závislost v 

rodině 

 

Tyto situace mohou vyústit v útěk, únos, 

sexuální zneužívání či vykořisťování dítěte. 

 

          Zavolejte, než bude pozdě.     
   

Pomoc v akutních případech 

 pohřešování dítěte (např. útěk, únos) 

 sexuální zneužívání a vykořisťování 

dítěte 

Následná pomoc 

 provázení po celou dobu potřeby, i po 

odvrácení akutního ohrožení dítěte 

 

S čím pomáháme 

 přijímání a předávání informací o 

případech ohrožených dětí 

 po dohodě kontaktování ohrožené rodiny 

(rodičů dětí nebo dětí samotných) 

 zprostředkování ochrany ohroženého 

dítěte a pomoci ohrožené rodině 

Spolupráce se zahraničními partnery 

(v mezinárodních případech) 

 komunikace s institucemi a organizacemi 

při sociálně právní ochraně dětí  

 

Nabízíme internetové poradenství : 

116000@ztracenedite.cz 

 

www.ztracenedite.cz 

Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby. 

Jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

 

              

 

                 

Projekt linka 116 000 v ČR 
je podporován z programu 
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