
Pomoc těhotným ženám v České a Slovenské republice 

1) Hnutí pro život 
Linka pomoci (+420) 800 108 000 / poradna@linkapomoci.cz / Nesoudíme pomáháme 

Volejte, když čekáte nečekané dítě, zvažujete potrat nebo se potřebujete poradit nebo pomoct 

50 000 kč pro každou těhotnou v těžké situaci 

Pomohou vám: 
najít seriózního odborníka z oblasti, kterou potřebujete 

analyzovat konkrétní výsledky prenatálních vyšetření 

poradit v případě obav z narození nemocného dítěte 

nalézt možnosti k dosažení početí dítěte přirozenou cestou (i po neúspěšném IVF) 

poskytnout psychologické poradenství ženám trpícím postabortivním syndromem 

pomoci porozumět mechanismům ovlivňujícím plodnost 

pomoci prostřednictvím mediace a doprovázení při mezilidských a partnerských konfliktech 

pomoci zorientovat se v sociální problematice 

najít azylové ubytování  

nabídnout bezplatné osobní konzultace po dohodě v Praze 

Sídlo: Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 

2) Na počátku 
a/ PORADNA NA POČÁTKU 
Nonstop telefonní linka: 774 440 821 nebo 548 221 405  
(odborné sociální poradenství poskytují v pondělí, ve středu a v pátek od 9 do 14 hod), poradna@napocatku.cz 

Osobní poradenství: Soběšická 560/60 Brno – Husovice 

b/ DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT 
Otěhotněla jste neplánovaně a těhotenství Vás zaskočilo? Otěhotněla jste příliš brzy, jste nezletilá? Žijete s násilníkem nebo 

nemáte vhodné zázemí pro výchovu dětí? Obáváte se, že se sama nedokážete o své dítě postarat? Jsme tu pro Vás. Azylový dům 

Domov pro dětský život nabízí klidné zázemí pro dobu těhotenství a raného mateřství. 

Nabízejí Vám: 
ubytování v samostatných pokojích 
podporu a nácvik rodičovských dovedností včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti 
poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj a poradenství v oblasti vztahů 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při jednání s úřady a institucemi, s organizacemi atd. 
doprovázení při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření v záležitostech týkajících se dítěte a na jednání 
v záležitostech týkajících se rodiny 
pomoc a podporu při zvládání obtížných životních situací 
 

c/BYTY NA POČÁTKU 

3) Centrum naděje a pomoci 
cenap@cenap.cz 

Gynekologická ambulance s úctou k životu od početí po přirozenou smrt, dr. Lázničková: 543 211 234 a 731 
428 333, nutné objednání předem, otevřeno pouze v pracovní dny, Vodní 13, 602 00 Brno 
Poradna pro ženy a dívky (více informací, doba, kdy se lze dovolat): 543 254 891 a 734 435 009 

4) Dlaň životu 
a/Azylový dům v Hamrech pro těhotné ženy a maminky s dětmi, Hamry 539 01, okres Chrudim, tel. 739 302 619 

b/Bezplatná poradna Cesta těhotenstvím 605 329 232/poradna@dlanzivotu.cz/Českobratrská 1229/13,70200 
Ostrava 
DMS 
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5) Národní iniciativa za život 
poradna@niz.cz 

Hodonínská 59323 00 Plzeň 
tel: 776 449 232 

6) Downův syndrom 
 

Pomoc pro lidi s Downovým syndromem a informace o Downově syndromu 

 

https://niz.cz/
http://www.downsyndrom.cz/

