KOORDINÁTORI OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM

13. APRÍLA 2020

Linky pomoci
Bratislavský kraj v čase obmedzení COVID-19

116 111
Linka detskej
istoty

nonstop/bezplatne/
anonymne/telefón

V prípade ak sa stretnete s násilím
na deťoch
.

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa
dôležitejšie než inokedy, aby sme boli vnímaví voči
akémukoľvek volaniu o pomoc.

0800 19 12 22
Bezplatná
telefonická linka
Ústredia práce,
sociálnych vecí a
rodiny

Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia
identifikovať čo sa deje v susedstve. Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa
o ňom vedieť.

Viete, čo robiť?
Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je fyzicky alebo psychicky týrané,
sexuálne zneužívané, zanedbávané alebo je mu nejako ubližované:
Kontaktujte orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately-úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vo Vašom okrese zoznam kontaktov pomoci nájdete na
stránke:
detstvobeznasilia.gov.sk, ako aj na stránke Úradov PSVR,
prípadne volajte na bezplatnú telefonickú linku
0800 191 222 alebo kontaktujte políciu
na telefónnom čísle 158.
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0907 401 749
Linka destskej
dôvery

každý pracovný deň
od 14.00 - 20.00
hod.
0800 800 566
Linka dôvery
Nezábudka

nonstop/bezplatne/
anonymne

BRATISLAVSKÝ KRAJ

13. APRÍLA 2020

Centrá pedagogickopsychologického
poradenstva a
prevencie
CPPPaP Bratislava I.
Sme tu však pre Vás online a na tel. čísle :
02 – 54 77 55 60 kl.101 v pracovné dni od 10.00
hod. do 16.00 hod.

CPPPaP Bratislava II.
Môžete nás kontaktovať na tel. č.: + 421/2/43 63
25 88 cez pracovné dni v čase od 9:00 do 13:30.
Od pondelka- do štvrtka 9:00- 15:00 hod. máme
online poradenstvo na našej stránke
www.cpppaba2.sk
Ponúkame možnosť komunikovať prostredníctvom
Online poradenstva i Facebook-u: CPPPaP
Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP, a tiež byť v emailovom kontakte – ak potrebujete informáciu,
poradiť, konzultovať, kontaktujte našich odborných
zamestnancov na adresách uvedených na
stránkach jednotlivých oddelení. Našu ponuku
dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom
ako aj Kontakty v krízových situáciách, ktoré
môžete v prípade potreby využiť, nájdete v
Aktualitách…

CPPPaP Bratislava V.
Počas pozastavenia činnosti s klientami nás
kontaktujte
písomne
na
mail:
cpppap.director@gmail.com alebo na čísle:
0911/411 963. Budeme sa snažiť byť vám čo
najviac nápomocní. Ďalšie informácie

CPPPaP Senec

CPPPaP Bratislava III.

Požiadavky o poradenstvo v otázkach, ktoré Vás
zaujímajú písšte na e-mailovú adresu
riaditel@poradnasenec.sk.Sledujte aj našu
facebookovú stránku: Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Senci.
Aktuálne informcie

Snažíme sa byť s Vami aspoň v mailovom,
telefonickom kontakte, využívame online
komunikácie. Pokiaľ sa potrebujete poradiť,
konzultovať, krízovo vyriešiť situáciu, píšte
jednotlivým zamestnancom, mailové kontakty sú
uvedené na stránke Náš tím. Telefonické
intervencie realizujeme pondelok - piatok medzi
08:00 - 18:00. Prípadne volajte 0918 663 562,
riaditeľka CPPPaP BA III.

CPPPaP Pezinok
Kontakty

CPPPaPBratislava IV.

KORONAvírus rodičovská
linka podpory
0800 242 333

Linka na čísle 02/64288090 v čase od 9:00 do
12:00, ktorá bude slúžiť na poskytnutie informácií a
pomoc v situáciách krízy. Ďalšie kontakty
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Články,
zaujímavosti
a tipy:
• Karanténa a domáce násilie – čo s
tým?
• Bezpečie v neistých časoch
• Národné koordinačné stredisko pre
riešenie problematiky násilia na
deťoch:
facebook: https://www.facebook.com/
NKSpreRPNnD/, https://www.instagram.com/
explore/tags/nenechajmedetskyhlaszaniknut/
i n s t a g r a m : # Tý k a S a M a To , # Z v o n c e k ,
#NenechajmeDetskyHlasZaniknut, #Deti, #Rodina,
#Podpora, #Pochopenie, #OstanemeDoma,
#SmeDoma, #SpoluToDokazeme

IPčko.sk
Kliknite si na Mapu pomoci a skúste si telefonicky alebo
mailom zistiť, ktorí z odborníkov a v akom režime
poskytuje svoje služby.
V posledných dňoch sme vytvorili aj názorové časti
podcastu “Madrovanie”, kde sme sa venovali aj COVID –
19 – Ako ustáť paniku? a Ako využiť karanténny
“koronačas”?
V súvislosti so situáciou, ktorú nečakal nikto z nás, v ktorej
sa všemožne snažíme zorientovať a pomáhať si navzájom
sme sa rozhodli vytvoriť kampaň #DAMETO.
Prítomnosť koronavírusu na internetovej linke dôvery:
https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovejlinke-dovery-ipcko-sk/
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