
SPIRÁLA ÚSTECKÝ KRAJ, z.s. 
   

INTERVENČNÍ CENTRUM, kontaktní místo Louny 

Adresa 
Pod nemocnicí 2503, Louny 
(budova polikliniky Louny) 

Kontakt 
Mgr. Martina Vojtíšková 
475 511 811, intervencnicentrum@spirala-ul.cz 

Pracovní doba 10:00 – 14:00 (na základě objednání) 

Služba je určena Osobám ohroženým domácím násilím 

Popis 

Odborné psychologické, právní a sociálně právní poradenství 
Telefonické a osobní konzultace, výjezd za uživatelem v případě imobility, 
hospitalizace v důsledku zranění, zajištění ubytování, vč. krizové stravy. 
Krátkodobá terapie pro osobu ohroženou a její děti. 
Vypracování písemných žádostí a podání, pomoc se zajištěním finanční nebo 
materiální pomoci, přímé zprostředkování návazných služeb za klienta 
s uživatelem služby. 
Doprovod (k lékaři, OSPOD, Policie ČR). 

KRIZOVÁ POMOC, kontaktní místo Louny 

Kontakt 
Bc. Pavla Pejšová, vedoucí linky pomoci  
475 603 390, linkapomoci@spirala-ul.cz, krizovecentrum@spirala-ul.cz 

Pracovní doba 10:00 – 16:00 hod. 

Služba je určena Osoby v krizi – děti, mladiství, rodiče s dětmi, dospělí, senioři 

Popis 
Práce s uživateli služby v situacích, které osobně prožívají, formou individuálních i 
skupinových konzultací 

ASISTOVANÝ KONTAKT RODIČE S NEZLETILÝM DÍTĚTEM 

Adresa 
Pod nemocnicí 2503, Louny 
(budova polikliniky Louny) 

Kontakt 
Bc. Pavla Pejšová, Bc. Zuzana Lešková 
475 603 390, linkapomoci@spirala-ul.cz, krizovecentrum@spirala-ul.cz 

Pracovní doba 10:00 – 16:00 hod. 

Služba je určena Dětem, rodičům a dalším osobám, které mají k dítěti blízký vztah 

Poznámka Službu lze využít po předchozím objednání na tel. Čísle 475 603 390 

KRIZOVÁ LŮŽKA 

Adresa K Chatám 22, Ústí nad Labem-Skorotice 

Kontakt 
Mgr. Filip Hajna, zastupující 
721 407 739, krizovaluzka@spirala-ul.cz, krizovecentrum@spirala-ul.cz 

Pracovní doba 
Nepřetržitě 24 hod. denně 
Příjmy na lůžkovou část jsou realizovány po – pá 8.00-18.00 hod. 

Služba je určena 
Osobám v náročné životní situaci, krizi, které nechtějí být sami při jejím řešení, 
maximální délka pobytu je 7 nocí 

Úhrada služby 
Služba je poskytována bezplatně, v případech, kdy je klient bez finančních 
prostředků může mu být zajištěna krizová strava 



 
INTERNETOVÁ PORADNA 

Adresa mail@spirala-ul.cz,  www.spirala-ul.cz 

Služba je určena 
Pro osoby, které se ocitají v krizových nebo obtížných životních situacích a dávají 
přednost písemné komunikaci. 

Popis 
Maximálně do 5 pracovních dnů Vám náš krizový pracovník odpoví, a to pouze na 
emailovou adresu, ze které dotaz přišel. Telefonicky ani jiným způsobem Vás zpět 
kontaktovat nemůžeme. 

Úhrada služby Všechny uvedené služby jsou poskytovány bezplatně 

 


