Tisková zpráva, 15. 10. 2014
Komiksy známých českých výtvarníků pomohou řešit problémy dětí
V rámci letošního ročníku Designbloku 2014 se uskutečnila benefiční aukce komiksů
s tématy, které se na Lince bezpečí denně řeší, a které zpracovali významní čeští umělci,
jako například Vladimir 518, jehož komiks se vydražil za nejvyšší částku. Netradiční
umělecké zachycení dětských příběhů sklidilo mezi návštěvníky Designbloku
mimořádný zájem a navazující benefiční dražba přinesla Lince bezpečí 10 000 Kč. Za
tyto prostředky mohou konzultanti Linky bezpečí přijmout 128 dětských hovorů, které
tak mohou mít šťastnější konce.
Výstavu a dražbu komiksů uspořádaly ve spolupráci s Linkou bezpečí dvě „ambasadorky“
Linky bezpečí - studentky produktového designu z pražské UMPRUM Viktorie Beldová a
Lenka Svatošová s cílem podpořit tuto jedinečnou službu pro děti a netradiční formou
poukázat na témata, která na Lince bezpečí děti v rámci svých hovorů s konzultanty řeší. Jim
tedy patří velký dík, stejně jako všem umělcům, kteří se do projektu nezištně zapojili a mezi
které patří: Vladimir 518; Miroko Maroko; Ilona Polanski; Maria Makeeva; Michal Škapa; za
studio Lomeno – Adam Uchytil a Jakub Korouš; Silvie Luběnová; Jan Horčík, Michal Bačák;
Veronika Jiroušková; Josefína Stibitzová, Stanil Stanchev; Michal Froněk ze studia Olgoj
Chorchoj, Viktorie Beldová, Lenka Svatošová. Poděkování patří také Jitce Čechurové i
Markétě Mášové za produkční a grafickou podporu i všem sponzorům, Designbloku, QT
tisku, UPRUM a moderátorovi Vladimíru Strejčkovi, který celou benefiční aukci provázel.
Linka bezpečí letos oslavila dvacet let své existence a je nejstarší celostátní krizovou linkou
pro děti v České republice. Za tuto dobu přijali konzultanti Linky bezpečí na 10 milionů
hovorů. „V současné době přijmou naši konzultanti až 650 hovorů denně, je to však pouze
každý třetí hovor. Kvůli nedostatku financí jsme byli nuceni snížit počty konzultantů na
jednotlivých směnách,“ říká Peter Porubský, vedoucí odborné služby Linky bezpečí.
„Vzhledem k tomu, že je Linka bezpečí závislá na příspěvcích od firemních a individuálních
dárců, vítáme jakékoliv podobné spontánní aktivity, které opět připomenou služby Linky
bezpečí a zároveň ji finančně podpoří. Každý, kdo chce zorganizovat i rozsahem malou, ale
přínosem důležitou aktivitu je vítán a získá od nás titul 'ambasadora' Linky bezpečí,“ dodává
ředitelka Linky bezpečí Ivana Šatrová.
Kolik stojí jeden dětský příběh se šťastným koncem?
 Náklady na jednu hodinu provozu Linky bezpečí jsou 2 100 Kč
 Náklady na jeden den provozu Linky bezpečí jsou 50 400 Kč
----- ----- ---- 10 000 Kč = 128 dětských hovorů, které mohou mít díky Lince bezpečí šťastnější konec
Kontakt pro média:
L. Kopejtková, specialista PR a komunikace, tel.: 606 708 548, l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
Generální partneři, kteří Linku bezpečí dlouhodobě podporují

