Benefiční tramvajová Linka bezpečí vzbudila velký zájem Liberečanů,
kteří na provoz Linky přispěli přes 60 tisíc korun
Praha, 1 6. 2015
Celý květen jezdila v Liberci benefiční tramvajová Linka bezpečí, která měla za cíl upozornit na její
fungování, na témata, s nimiž konzultanti dětem v krizi pomáhají, ale také na nezbytnost finanční
podpory od široké veřejnosti. A právě to vzali Liberečané za své. Prostřednictvím bezkontaktních
platebních terminálů umístěných v tramvaji a na speciální zastávce, příspěvků do Linkové kasičky a darů
od lokálních firem, přispěli na konto Linky bezpečí přes 60 tisíc korun.
„Zájem, který benefiční tramvaj u místních vzbudila, předčil naše očekávání. Také doprovodné aktivity, Linka
bezpečí ve vaší třídě a speciální workshop V Kůži konzultanta Linky bezpečí, měly mezi veřejností i médii
velký ohlas. Během naší měsíční liberecké kampaně Pojeďte v tom s námi tak měli lidé možnost Linku nejen
finančně podpořit, ale také se více seznámit s tím, jak to na Lince chodí, s jakými problémy dětem
pomáháme, ale také se skutečností, že od státu získáváme pouze 50 % potřebného rozpočtu. U zbylé částky
jsme závislí na firemních a individuálních dárcích,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Linky bezpečí. „Jsme proto
rádi, že náš generální partner Era pro nás tuto jedinečnou kampaň uspořádal ve spolupráci s Dopravním
podnikem města Liberce a Jablonce nad Nisou, který nám tramvaj poskytl zdarma,“ dodává Šatrová. Velký
dík patří také lokálním libereckým firmám, které nám v rámci naší kampaně finančně nebo věcnými
přispěly.
Liberečané mohli podpořit Linku bezpečí prostřednictvím bezkontaktních platebních terminálů Ery buď ve
voze benefiční tramvaje, nebo na zastávce Fügnerova před OC Forum. Stačilo přiložit bezkontaktní kartu a
přispět jednorázově částkou 30 nebo 50 korun. Na cestující pak uvnitř tramvaje čekalo překvapení v
podobě vzkazů patronů Linky bezpečí, jako například od Ivy Pazderkové, Sabiny Laurinové, skupiny
Mandrage, Václava Marhoula nebo Ondřeje Havelky.
„Dopravní podnik se snaží podporovat projekty, které oslovují naše zákazníky – cestující městské hromadné
dopravy. Ze zpětných reakcí víme, že projekt Pojeďte v tom s námi na měsíc vtáhl nejen do benefiční
tramvaje, ale hlavně do „života linky“ stovky našich cestujících, kteří pochopili, vnímají její důležitost a
finančně linku podpořili,“ s poděkováním všem vyhodnotil společnou akci Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ.
„Velmi nás těší, že se díky netradičnímu konceptu liberecké kampaně veřejnost ještě více seznámila
s důležitostí existence Linky bezpečí. Současně se poprvé v historii podařilo propojit unikátní řešení
bezkontaktních jízdenkových validátorů, které jsou využívané pro městskou dopravu, s možností finančně
přispět neziskové organizaci. Věříme, že díky četným pozitivním ohlasům bude tato novinka inspirací i pro
řadu dalších projektů,“ říká Jitka Švejcarová, specialistka společenské odpovědnosti Ery.
Celý projekt se konal pod záštitou města Liberec za účasti Dopravního podniku města Liberce a Jablonce
nad Nisou a finanční značky Era.
Lokální firmy, které nás v rámci kampaně podpořily: KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR,
s.r.o., Mocca spol. s r.o., Centrum Babylon, a.s., Aleš Jeřábek, OC FORUM Liberec, s.r.o..
Kontakt pro média:
Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace
mobil: 606 708 548
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz

Generální partneři, kteří Linku bezpečí dlouhodobě podporují:

