Ředitelka MgA. Hana Regnerová

Č. účtu 182826291/0300

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU PATŘÍ:

IČ 60557508



602 00 Brno



Rozvoj a rozšíření provozu
stávajících služeb linky důvěry
a osobní poradny
Vytvoření společné
multidisciplinární spolupráce
a odborné podpory
Prezentace široké veřejnosti

Anenská 10/10



Modrá linka, z.s

ÚKOLY DO DALŠÍHO
OBDOBÍ:

www.modralinka.cz

hana.regnerova@modralinkacz, 776 29 57 69

Základní informace

25 LET
MODRÉ LINKY

Modrá linka, z.s
Služby a aktivity

Linka důvěry

Osobní poradna

Odborné centrum

Jsme tu pro lidi bez rozdílu věku, když
se ocitnou v náročné životní situaci a
chtějí pomoci.
Mohou se nám ozvat odkudkoli, když si
neví rady a potřebují podporu.
Pomůžeme jim zorientovat se v tom, co
se děje. Probereme, jak se cítí a co by se
dalo dělat. V případě potřeby je
nasměrujeme na další služby a dáme
informace o následné pomoci.

Pomáháme zorientovat se v tíživé
životní situaci a nalézt cestu ke změně.

Myslíme si, že je důležité naše
zkušenosti z 25 let působení v krizové
pomoci šířit dál, a tak to děláme...

Jsme k dispozici každý den od 9:00 do
21:00 hodin na telefonech a Skypu.
Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Skype jméno: modralinka
Spojení skrze chat je možné v pondělí
od 9.00 do 15.00 a v pondělí, středu a
sobotu od 18.00 do 21.00.
dostupné na www.modralinka.cz
Na emaily a také na zprávy vložené do
anonymní schránky odpovídáme do
48 hodin.
help@modralinka.cz
Dotazy od dětí mohou chodit i díky
portálu Alík.cz, a tam si pak mohou
přečíst odpověď.

Nabízíme provázení a podporu při
zvládání náročné životní situace.
Přijít k nám mohou jednotlivci, páry i
rodiny, kterých se dotýká krizová
situace.
Pomoc poskytujeme anonymně a do
šesti návštěv zdarma.
Poradna je k dispozici v Brně na
Anenské 10 ve druhém patře každou
středu od 14.00 do 18.00.
Je možné přijít bez objednání, ale pro
jistotu doporučujeme objednat se na
objednani.poradna@modralinka.cz.
Od října 2019 budeme díky projektu
„Spokojené dítě i po rozvodu“
poskytovat novou službu, která bude
pomáhat rodinám, které se nacházejí
v rozvodové či rozchodové situaci.

VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ
A PODPORA





pro sociální sféru (sociální
služby, úřady)
pro pedagogy
pro zdravotníky
pro firmy a další zájemce
PREVENTIVNÍ AKCE

Výukové programy pro ZŠ
Osvětové a informační kampaně
DALŠÍ AKTIVITY
Výzkumy
Projekty
Konference
Jsme členy iFOTES, ČAPLD a APKP

