
Chraňte své 
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a osobám se zdravotním 
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Kam se obrátit o pomoc:

POLICIE ČR   158
Policie ČR
– Obvodní oddělení Louny   415 652 946
MĚSTSKÁ POLICIE   156
UNIVERZÁLNÍ LINKA
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ   112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA   155
HASIČI   150
Nemocnice Louny   415 620 111
Linka duševní tísně Most   476 701 444
Domov pro seniory U Pramene Louny
 415 654 085, 415 652 879
Senior telefon  800 157 157
Senior klub Louny 605 214 704
Městská pečovatelská služba
s denním stacionářem Louny
 415 652 404, 725 785 400
Centrum služeb pro zdravotně
postižené Louny  415 654 308, 608 108 373
Svaz tělesně postižených Louny
 415 654 308, 732 184 297
SENIOR TAXI   739 464 541
Tyfl oCentrum Louny   774 135 430
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
(tlumočník znakového jazyka)
 SMS, volání 774 539 830
Pojízdný Městský úřad Louny   415 621 102
HAVARIJNÍ LINKA
PLYN   1239
ČEZ – ELEKTŘINA   840 850 860



Násilí na seniorech páchané v rodině
Někteří staří lidé jsou bohužel vystaveni násil-
nému chování ze strany členů vlastní rodiny. 
Takové jednání začíná většinou mírnějšími 
projevy, např. okřikování, ponižování, ome-
zování a přikazování. Nikdy netrpte sebemenší 
projevy omezování, útisku a násilí.
Mějte na paměti, pokud danou situaci nezvlá-
dáte, hledejte rychle pomoc u odborníků. Na-
příklad u lékaře nebo na linkách důvěry.

Násilí na seniorech páchané mimo rodinu
Násilí páchané na seniorech probíhá i mimo 
rodinu. Jedná se o domovy důchodců, senior-
ské domy nebo penziony či lůžková zařízení se 
zdravotní péčí. Personál, který necitlivým pří-
stupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči 
o seniory, se tak dostává do roviny pachatele.

Formy násilí mimo rodinu:
• nedostatek poskytovaných

pečovatelských služeb
• neinformovanost o právech
• nesrozumitelná nabídka péče 
• nepřiznání práva na kvalitu života

Nejčastější trestné činy
páchané na seniorech:
• kapesní krádeže
• krádeže vloupáním do bytů, domků
• krádeže vloupáním

do zaparkovaných vozidel
• loupeže
• podvody
• vydírání
• úmyslné ublížení na zdraví

Chováte se doma bezpečně?

Neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi!
• vždy je dobré nejprve se přesvědčit, kdo 

za dveřmi stojí
• ne vždy to je přítel či kamarád, ale třeba 

zloděj, podvodník nebo dokonce vrah

Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře 
znáte!
• i na pohled sympatický člověk nemusí mít 

vždy dobré úmysly
• v žádném případě nikdy nevpouštějte do 

bytu cizí lidi!
• čekáte-li příchod cizího člověka, požádejte 

někoho z blízkých nebo přátel, aby byl
s Vámi doma

Buďte opatrní, nevěřte každému!
• bohužel důvěřivost a ochota se v dnešní 

době nevyplácí
• nesdělujte o sobě žádné informace

Zamykejte vchodové dveře, zavírejte okna!
• byt zavírejte a zamykejte, i když jdete 

třeba jen k sousedce, do sklepa
nebo jen s odpadky

Nevěřte podomním prodejcům!
• ne vždy, ale ve většině případů se jedná

o kazové nebo kradené zboží
• velký pozor si dejte na obchodníky, kteří 

tvrdí, že jste vyhráli, nebo dokonce chtějí 
nějakou zálohu

Jak zvýšit své bezpečí

Vždy zamykejte dveře!
• jedno otočení klíčem nic nestojí a může 

Vám zachránit život

Na dveře a zvonek napište jmenovku
v množném čísle!
• podvodníci si vždy vybírají byty, kde žije 

samotná osoba

Pořiďte si pojistný řetízek!
• pojistný řetízek zajistí relativním bezpečí

Pořiďte si panoramatické kukátko!
• umožní vám vidět široký prostor

za Vašimi dveřmi

Nemějte doma více peněz!
• nikdy se před nikým nechlubte,

kolik máte peněz!

Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte 
zálohy!
• stáváte se zranitelnými, protože ukážete, 

že peníze máte
• s velkou pravděpodobností už tyto peníze 

nikdy neuvidíte
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