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Zpráva nezávislého auditora 
 

 
 
 
Organizace: Cesta z krize, z.ú. 
Právní forma: Ústav 
Sídlo: Plaská 589/11, Malá Strana, 150 00 Praha 5 
Identifikační číslo: 22753974 
Rozvahový den: 31.12.2018 
Předmět činnosti ústavu: Ústav se zakládá za účelem zajištění pomoci a podpory  

(a) lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci  
(b) ohroženým dětem a jejich rodinám 

 
 
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky, u které hlavním předmětem činnosti není podnikání 
(dále jen účetní jednotka), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv účetní jednotky k 31.12.2018 a 
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro 
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovena těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 
 
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada účetní jednotky. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými 
během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. 
zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací. 



  
 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že  

x ostatní informace, které posuzují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a  

x ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.   
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
 
Odpovědnost správní rady účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Správní rada účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je správní rada účetní jednotky povinna posoudit, zda je účetní jednotka schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada účetní jednotky 
plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
neprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky 
na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

x Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou. 

x Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoliv abychom mohli 
vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

x Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti správní rada účetní jednotky uvedla v příloze. 

x Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, 
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. 
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit 
v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v účetní závěrce – příloze, a pokud tyto informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky trvat 
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost trvat nepřetržitě. 



  
 

 
x Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy a dále to, zda účetní 

závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 
 
Naší povinností je informovat správní a dozorčí radu účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 
 
 
INTEREXPERT neziskový sektor s.r.o. 
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1 
Oprávnění KAČR 511 
 
Ing. Karolina Neuvirtová, jednatelka a auditorka 
Oprávnění KAČR 2176 
 
Datum: 26-04-2019 
Podpis auditora: 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady    

A.IV. Daně a poplatky    

A.V.. Ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VIII. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2018

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Cesta z krize, z.u.´

Plaska 589´
2 2 7 5 3 9 7 4 Praha 5

150 00

1 137 1 137

0 0

4 318 4 318

0 0

8 8

0 0

1 1

0 0

5 464 5 464

5 415 5 415

45 45

2 2

2 2

0 0

5 464 5 464

0 0

0 0

21.2.2019

SDRUZENI (SVAZ, SPOLEK, SPOLECNOST, KLUB AJ.)ˇ ´ ˇ Mgr. Jarmila Kubankova´ˇ ´

Lucie Becvarovaˇ ´ˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2018
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Cesta z krize, z.u.´

Plaska 589´
Praha 5

2 2 7 5 3 9 7 4 150 00

0 0

194 194
0 0

0 0

-194 -194

723 764
0 0

103 241
610 523
10 0

723 764

260 276

190 206

70 70
463 488

0 0
0 0

438 488
25 0

723 764

21.2.2019

Ustav´ Mgr. Jarmila Kubankova´ˇ ´

Lucie Becvarovaˇ ´ˇ ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ





Cesta z krize, z. ú.

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2018



Vážené dámy a pánové, 

dávat dohromady výroční zprávu za rok 2018 znamená, že Linka pro rodinu a školu 116 000 
se ve zdraví dožila svých 5. narozenin. Byť se jednalo o její první půlkulaté narozeniny, 
žádná velká oslava neproběhla. Na Lince 116 000 je totiž stále plno práce, jak je vidět zejm. 
v narůstajícím počtu provolaných minut. A my se domníváme, že být k dispozici dětem, které 
to potřebují a udělat vše proto, aby i ony mohly ve zdraví slavit nejen své páté, ale i patnácté 
narozeniny, je ten nejlepší dárek, který si můžeme nadělit. 

Naše mladší Linka první psychické pomoci 116 123 oslavila své 3. narozeniny, čímž dorostla 
do školkového věku. To pro nás znamená, že i ona se stala v mnoha ohledech samostatnou 
a soběstačnou a nám se uvolňují ruce ke zdolávání dalších profesních met. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří to tzv. riskli a obrátili se k nám o radu 
nebo pomoc. Doufám, že jsme jejich důvěru nezklamali. A též bych ráda poděkovala svým 
kolegům, kteří to také riskli a své nejlepší schopnosti a znalosti využívají ve prospěch našich 
klientů. Pevně věřím, že ani oni nejsou zklamáni.

Slunné dny a příjemné čtení. 

Jarmila Kubáňková
ředitelka Cesty z krize, z. ú.

květen 2019, Praha

SLOVO ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - CESTA Z KRIZE, z. ú.



Představujeme se

Organizace Cesta z krize, z. ú. byla založena za účelem zajištění pomoci a podpory 
(a) ohroženým dětem a jejich rodinám
(b) lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci.  

K zajištění této pomoci provozujeme dvě krizové linky, a to 
(a) Linku pro rodinu a školu 116 000 – non stop a zdarma po celé ČR
(b) Linku první psychické pomoci 116 123 – každý den od 08,00 do 18,00 zdarma po celé ČR.

Obě provozované Linky patří do rodiny evropských harmonizovaných čísel se sociální 
hodnotou, které vznikly na podkladě rozhodnutí Evropské komise 2007/116/ES ze dne 
15. února 2007.

Zákonné podmínky

Cesta z krize z. ú. je veden je pod spisovou značkou U 373 u Městského soudu v Praze.

Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci rozhodnutím MHMP 
ze dne 10. 03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 416944/2016.

Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu 
dle rozhodnutí MHMP ze dne 30.03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 539594/2016.

Pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní 
a nadregionální působností.

O ORGANIZACI CESTA Z KRIZE, Z. Ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - CESTA Z KRIZE, z. ú.



Organizační struktura - Cesta z krize, z. ú.

O ORGANIZACI CESTA Z KRIZE, Z. Ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - CESTA Z KRIZE, z. ú.



V časopisech nakladatelství Wolters Kluwer, a. s. pravidelně vycházejí kazuistiky z Linky 
pro rodinu a školu 116 000

srpen – Po dvou letech je ukončen projekt „Linka pro rodinu a školu 116 000 jako integrální 
součást českého systému sociálně-právní ochrany dětí“. To znamená mj. 14 setkání se 
všemi OSPOD na krajské úrovni a dalších 14 setkání s OSPOD na úrovni jednotlivých 
měst. Dalších 16 setkání se uskutečnilo na krajské úrovni s pracovníky školské prevence 
a 12 setkání na úrovni jednotlivých měst. 

V první polovině roku byla dokončena mediální kampaň, probíhající na internetu. 
Weby organizace i obou Linek dostaly novou grafickou podobu a byly aktualizovány 
a zpřehledněny. Bannery Linky 116 000 se dostaly na sociální sítě, přičemž výsledek byl 
tento  -  téměř 3 miliony impresí, 14 tisíc prokliků, 357 tisíc unikátních uživatelů na FB 
a 1.300 interakcí.

UDÁLOSTI ROKU 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - CESTA Z KRIZE, z. ú.



Linka pro rodinu a školu 116 000 non stop a zdarma po celé ČR 
pro ohrožené děti a dospělé, kterým to není jedno

Kdy volat 116 000

pro podporu rodiny (rodičovské i mezigenerační konflikty)

při rozchodu rodičů (spory o děti, rodičovské únosy)

při potížích ve škole (výchovné problémy, šikana)

v okamžiku (hrozícího) útěku nebo únosu dítěte

 
 
Pomáháme dětem a dospívajícím, když

jsou pohřešovaní, ztracení, na útěku

jsou obětí agrese v reálném i virtuálním světě

mají potíže se svými blízkými vrstevníky nebo sami se sebou

vyrůstají v problematickém rodinném prostředí

 
Poradenství v případech šikany poskytujeme ve spolupráci a pod odborným vedením 
expertů programu Minimalizace šikany.

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU 116 000
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Kdo nás nejčastěji kontaktoval?
V takřka 67 % případů byl volajícím (emailujícím, chatujícím) rodič ohroženého dítěte. 
Ve 11 % nás kontaktovalo dítě samotné, shodně v 8 % někdo z dospělých „profesionálů“ 
(pedagog, metodik prevence, jiný zaměstnanec školy či volnočasového zařízení) nebo 
člen širší rodiny dítěte. Ostatní kontakty proběhly s jinou blízkou osobou dítěte (kamarád, 
přítel/kyně) nebo se zainteresovanou veřejností (sousedé, známí rodiny, event. rodiče 
spolužáků dítěte). 

Jakou formou nás kontaktoval?
V 89 % jsme byli osloveni prostřednictvím telefonu, emailem jste se na nás obrátili v 9 % 
případů a prostřednictvím chatu ve 2 % případů.

Jakého tématu se týkaly hovory?
Nejčastěji jsme s vámi mluvili ohledně dítěte, u něhož je podezření, že se stalo účastníkem 
šikany, ať již v roli oběti, agresora nebo svědka (22 %). Další v pořadí byly témata jako 
rozpad rodiny dítěte (včetně porozchodových / porozvodových pří ohledně péče o dítě 
(13 %)), podezření na syndrom CAN (12 %) nebo „pouze“ konfliktní prostředí v rodině 
(11 %). Ostatní hovory se týkaly např. fyzické, mentální nebo sociokulturní odlišnosti 
dítěte, konfliktogenních mezigeneračních vztahů, nepříznivé sociální situace dítěte, 
ohrožení dítěte na internetu, popř. jeho útěku z domova.  

 
O jaké děti se jednalo?

Dívky byly předmětem hovoru v 54 % případů, chlapci tvořili zbylých 46 %. Nejčastěji se 
jednalo o děti ve věku 11–15 let (36 %), následováni dětmi o něco málo mladšími (6–10 let 
v 29 %). O dítě mladší 5 let se jednalo v 22 % hovorů, zbylé hovory se týkaly dospívajících 
starších 16 let, event. mladých dospělých.

 
Co se dělo po našem hovoru?

Každý 20. kontakt končil dohodou, kdy jsme se v zájmu dítěte obrátili na příslušný Orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, event. Státní zastupitelství nebo Policii České republiky, 
popř. Českou školní inspekci. 

Celkem jsme s vámi mluvili více jak 950 hodin.

Na chatu jsme s vámi strávili cca 30 hodin.

A odpověděli jsme vám na 71 emailů.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
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Linka První psychické pomoci 116 123 zdarma a denně od 8,00 do 
18,00 po celé ČR pro lidi v krizi a jejich blízké, kteří by rádi pomohli.

Kdy volat 116 123

náhlé a nečekané situace 
(dopravní nehody, přepadení, znásilnění, ztráta blízkého člověka)

nové situace, které vás zaskočily 
(náhlé životní změny, změna rolí, nemoc, úraz)

potíže se sebou samým  
(stres a přepracování, obavy, nejistoty, samota a osamění, úzkost, sebevražedné 
myšlenky)

potíže ve vztazích 
(partnerské neshody, rozchod, rozvod, nevěra, domácí násilí, neuspokojivé vztahy 
s přáteli, sousedy, kolegy atd.)

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI 116 123
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Jakého tématu se týkaly hovory?
Nejčastěji jsme s vámi mluvili právě o vás a vašich starostech – ať už se jednalo o nepříznivý 
zdravotní stav (psychický i fyzický), zvládání zátěže (pracovní, studijní, ale též každodenní 
rutiny), pocity osamění, úzkost a strach z možného nepříznivého vývoje situace nebo 
sebevražedné myšlenky (některé z těchto témat bylo zmíněno ve více jak 55 % hovorů, 
ohroženo sebevraždou bylo kolem 7 % volajících).

Druhým velkým tématem byli potíže ve vztahu k druhým, ať už se jednalo o partnera, 
(širší) rodinu, vztahy sousedské, na pracovišti atd. (některé z těchto témat bylo zmíněno 
ve více jak 37 % hovorů).

Dalšími zmiňovanými tématy bylo též násilí (vč. domácího násilí, účasti na nějakém 
násilném činu (přepadení, loupeže ad.) a témata socioekonomického charakteru 
(nezaměstnanost, nízký příjem, bytová nouze, bezdomovectví).

S kým a kolikrát jsme nejčastěji mluvili?
Ženy tvořily kolem 54 % všech volajících, přičemž nejčastěji volající uváděli svůj věk mezi 
30 a 50 lety (57 %). Jelikož krizová situace se obvykle nevyřeší ze dne na den, opakovaně 
se na Linku 116 123 obracelo více jak dvě třetiny volajících.

Celkem jsme s vámi mluvili více jak 1 504 hodin.

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI  STATISTICKÉ ÚDAJE 2018
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Provoz Linky pro rodinu a školu 116 000 je spolufinancován 
z Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace 
provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 
a 116 006 v České republice.

Provoz služeb je spolufinancován MPSV.

Projekt „Linka pro rodinu a školu 116 000 jako integrální součást 
českého systému SPOD“ je spolufinancován 
z programu DAPHNE EU.

PODĚKOVÁNÍ
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Hlavní telekomunikační partner 
organizace

Odborný garant 
pro problematiku šikany

Připravujeme novinky 
v poradenství pro učitele

Spolupracujeme s mobilní aplikací 
Nenech to být v oblasti šikany

Pravidelně publikujeme v 
časopisech věnovaných školství

Správce informačních systémů 
organizace
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zapsaný ústav, spisová značka U 373 vedená u Městského soudu v Praze

statutární zástupkyně
Jarmila Kubáňková, ředitelka ústavu
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správní rada
Hana Tryznová, předsedkyně správní rady, hana. tryznova@cestazkrize.net
Helena Brýdlová, členka správní rady
Petr Kužvart, člen správní rady

revizorka
Jindřiška Kotrlová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200360850/6800

Linka pro rodinu a školu 116 000
telefonní číslo – 116 000 non stop a zdarma po celé ČR
emailový kontakt - 116000@cestazkrize.net

Linka První psychické pomoci 116 123
telefonní číslo – 116 123 každý den od 08 do 18 zdarma po celé ČR
emailový kontakt – 116123@cestazkrize.net

kontakt na vedení obou Linek
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