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Tisková zpráva 

Pomocné mapy umožní dětem v krizi najít si pomoc 

 

Praha, 8. 3. 2021 – Od 8. 3. do 28. 3. 2021 probíhá v České televizi celorepubliková spotová 

kampaň Pomocné mapy. Webová stránka www.pomocnemapy.cz sdružuje kontakty na služby 

krizové pomoci v celé republice. Cílem je, aby si každé dítě v krizi, zneužívané či týrané mohlo 

včas požádat o pomoc.  

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se prostřednictvím programu Včasná pomoc dětem 

věnuje oblasti krizová pomoci a raná péče již od roku 2014. V rámci programu vznikla webová stránka 

Pomocné mapy, zacílená na věkovou skupinu dětí do 15 let věku. Na webu je dostupná mapa České 

republiky, ve které jsou zaneseny pracoviště krizové pomoci. U každé organizace je uveden kontakt na 

pracovníky, webové stránky a adresa pracoviště. Uživatel může na základě geolokace vyhledat službu 

nejbližší jeho aktuálnímu bydlišti.  

Včasné využití odborné pomoci je nutné pro řešení aktuální krizové situace dětí. Pandemie COVID-19 

výrazně zasáhla do života dětí, které se stále častěji dostávají bez vlastního zavinění do krizových 

situací. Znásobily se faktory mající nepříznivý vliv na psychiku dětí. Mezi ně patří sociální izolace, 

čas trávený v online prostoru, distanční výuka, velké množství negativních informací v médiích. 

Krizová centra pociťují vyšší poptávku po řešení problémů souvisejících se situací kolem pandemie 

COVID-19.   

„Pomocné mapy vznikly již v roce 2018. Dnes ale vnímám mnohem větší potřebu, aby se děti o krizové 

pomoci včas dozvěděly a jednoduše si našly pomoc. Vysílání spotu v České televizi jistě rozšíření 

informovanosti o Pomocných mapách velmi pomůže.“, říká Alena Šváchová, vedoucí programu v 

NROS. 

O NROS 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) patří k nejstabilnějším nadacím v České republice, 

která podporuje vzájemně a veřejné prospěšné aktivity neziskových organizací a tím posiluje 

občanskou společnost. Od svého založení úspěšně podpořila více než 8 500 projektů částkou 

přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících z 

individuálních či firemních zdrojů. Specializuje se mj. i na firemní filantropii. 

Kontaktní osoba: Alena Šváchová, alena.svachova@nros.cz, + 420 777 270 572   

http://www.pomocnemapy.cz/
mailto:alena.svachova@nros.cz

