
Organizace zabývající se prevencí v Plzni 
 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE  
 
 
P – Centrum 

Programy primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ, SOU, OU, semináře pro pedagogy, rodiče, studenty a širokou veřejnost, 
poradenství v oblasti prim.prev., zprostředkování odborné péče. 

tel.: 377 421 034 
  
Point 14 

Primární prevence, nízkoprahový klub, streetwork, kontaktní centrum, středisko následné péče.  

tel.: 377 235 526 
 
Člověk v tísni 
Poskytování sociálně integračních služeb lidem a rodinám v nepříznivých životních situacích. Vedle toho realizujeme i řadu vzdělávacích 
aktivit, informačních projektů pro různé cílové skupiny a kulturní aktivity pro veřejnost. 

tel.: 377 240 090  
 
Centrum SOS Archa 
Centrum SOS Archa je ambulantní krizové centrum pro děti, mládež a dospělé. V rámci projektu “Podívej se kolem...” nabízí besedy a 
praktické vstupy do výuky (modelové situace, hry) pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a dále konzultace pro pedagogické pracovníky na téma 
krizové situace. Terénní krizová služba a linka důvěry. 

tel.: 377 223 221; 733 414 421  
 
Občanské sdružení EPOCHÉ 

Regionální společnost pro péči o duševní zdraví nabízí: linku důvěry a psychologické pomoci, 
krizové centrum, regionální institut duševního zdraví – RIDZ, EEG biofeedback centrum, institut psychoterapeutického vzdělávání.  

tel.: 377 462 312; 605 965 822 
 
Linka bezpečí dětí a mládeže  
Bezplatná celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. Děti 
mohou volat anonymně.  

tel.: 116 111 
 
TKS – Terénní krizová služba 

Pomoc při řešení obtížných životních situacích, náročných událostech a neštěstích 

tel.: 377 221 540; 377 223 861  
 
Ponton - ex Společenství ZAČÍT SPOLU 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pixla - nabídka volnočasových a sociálních aktivit dětem a mládeži od poč.škol.docházky do 20 let.. 

Předškolní výchova Klubíčko. Bezplatné doučování přímo v rodině. 

tel.: 377 220 557 

Společnost Tady a Teď, o. p. s. 
Ve spolupráci se společenstvím Začít Spolu nabízí bezplatné doučování a to minimálně 1x týdně přímo v rodině dítěte. Doučující jsou 
studenti středních a vysokých škol kvalifikováni pro práci s dětmi. 

tel.: 724 247 191 
 
Ulice 
Sociální práce, o.s. je nový (červen 2009) název občanského sdružení, kleré od roku 2001 provádí sociální práci a poskytuje služby 
Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity 
(vzdělávání, semináře pro školy). 
tel.: 728 243 690 
 
Ledovec 

Nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality 
jejich života v běžných podmínkách. Služby poskytujeme ve dvou střediscích: poradenském centru a v terapeutickém centru. 
tel.: 776 100 101 
 
Občanská poradna 

Občanské sdružení Občanská poradna Plzeň, o.s. je nestátní nezisková organizace. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Naše služby jsou 
bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. 
tel.: 377 456 468; 777 964 563 
 
 
 
 
 

http://www.cppt.cz/
http://www.point14.cz/
http://www.cvtplzen.cz/
http://www.cvtplzen.cz/
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=Mikul%C3%A1%C5%A1sk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2017%2C%20plze%C5%88@@
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=Mikul%C3%A1%C5%A1sk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2017%2C%20plze%C5%88@@
http://www.sosarcha.cz/
http://www.epoche.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.dchp.cz/
http://www.ponton.cz/
http://www.tadyated.org/
http://www.ulice-plzen.com/
http://www.ledovec.cz/
http://www.opplzen.cz/


 
 
Salesiánské středisko mládeže Plzeň 
Balón – nízkoprahový klub pro volný čas dětí, Vzducholoď– podpora sociálních dovedností, 
Kroužky – zájmová činnost, Střecha – pomoc dětem, mládeži a rodině. 

tel.: 377 266 953 
 
Naděje 

Komunitní práce s předškolními a školními dětmi - nízkoprahový klub, Poradenství lidem v nouzi, Sociální intervence v rodinách dlužníků 
za nájemné, Potravinová banka. 

tel.: 222 521 110 

 

Bílý kruh bezpečí 
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální 
podpory. 

tel.:  257 317 110 (pomoc obětem kriminality); 251 511 313 (pomoc obětem domácího násilí); 377 637 695; 773 551 311 

 
Fond ohrožených dětí 
Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbaným dětem.   

tel.: 224 236 655  
 
SES SEbe-spolu 

Pro kolektivy dětí a mládeže realizuje zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na bázi zážitkové pedagogiky.Dále se věnuje vzdělávání 
pedagogických pracovníků v programu SES TEACHER. 
tel.: 245 008 622; 734 601 031 

tel.: +420 245 008 622 tel.: +420 734 601 031 

245 008 622, +420 739 073 178, +420 734 601 031 

+420 739 073 178, +420 734 601 031. 

 
 
  
  

 

STÁTNÍ ORGANIZACE  
 
   

Středisko výchovné péče 
Pobytové a ambulantní zařízení pro děti a mládež s výchovnými problémy, rodinná terapie a poradenství, vzdělávací kurzy pro 
pedagogy. 

tel.: 377 536 459 

: +420 245 008 622 tel.: +420 734 601 031 

Policie České republiky 
Přednášky primární prevence na téma: šikana, prevence užívání návykových látek, právní odpovědnost. Ajax – Ajaxův zápisník, 
návštěva a předvedení práce policie dětem. 

tel.: spojovatelka MV: 974 811 111 
 
Městská policie Plzeň 

Skupina pro metodiku a korespondenci, projekty prevence kriminality, akce v rámci primární prevence kriminality (besedy a další různé 
akce pro ZŠ). 
http://www.mpplzen.cz/ 
   

Zdravotní ústav – Plzeň - Centrum veřejného zdraví, Oddělení podpory zdraví 
Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených na úseku ochrany veřejného zdraví právními předpisy a statutem.(poradna 
HIV-AIDS, poradna zdravého životního stylu, závodní preventivní péče a konzultace, fyziologické práce a aktivity v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví,…) 

tel.: 371 408 002 
 
PMS - Probační a mediační služba 
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. 

https://www.pmscr.cz 
 

http://www.sdbplzen.cz/old/index.php/
http://www.nadeje.cz/
http://www.bkb.cz/index.php
http://www.fod.cz/
http://www.sebespolu.net/
http://www.dduplzen.cz/svp_plzen.htm
http://www.dduplzen.cz/svp_plzen.htm
http://www.policie.cz/
http://www.mpplzen.cz/cz/home/index.html
http://www.zuplzen.cz/zu/
http://www.pmscr.cz/scripts/index.php

