Novou ředitelkou Linky bezpečí se stala Soňa Petrášková
Praha, 12. ledna 2017 – Vedení Linky bezpečí, nejdéle fungující dětské krizové linky v České
republice, se od nového roku ujala Soňa Petrášková. Střídá svoji předchůdkyni Ivanu Šatrovou, která
se funkci ředitelky věnovala bezmála 3 roky. Linku bezpečí tak čekají změny ve strategii
individuálního a firemního dárcovství.
Linka bezpečí, která bezplatně poskytuje vzdálenou pomoc dětem a mladým lidem v nouzi, funguje v České
republice již od roku 1994. Během 22 let své působnosti se stala službou, které v současnosti využívá více
než 500 dětí denně. Děti se mohou se svými problémy obracet na 80 odborných konzultantů nepřetržitě po
celý rok, anonymně a zcela zdarma. Vedení této neziskové organizace je proto výzvou, které se od nového
roku 2017 zhostila Soňa Petrášková.
„Mám bohaté zkušenosti s telekomunikací a posledních pět let jsem pracovala pro marketingovou a
obchodní společnost. Získanou praxi tedy uplatním zejména v navazování nových kontaktů a oslovení těch
stávajících. Na budoucí spolupráci se moc těším, jelikož vidím v Lince bezpečí obrovský potenciál,“ sdělila
Soňa Petrášková, která dříve působila ve společnosti O2 jako vedoucí auditu kvality hovorů a později jako
manažerka prodeje ve společnosti B2M.cz s.r.o.
Péče o individuální a firemní dárce je nutná
Rozpočet Linky bezpečí je financován ze 70 % státem, a to konkrétně Ministerstvem práce a sociálních věcí
a Ministerstvem vnitra. Její fungování tedy dále přímo závisí na darech od individuálních dárců a středních a
velkých firem. V současnosti mezi generální partnery patří společnosti Nadace O2, ČSOB a již zmíněné
MPSV. Individuální dárci také hrají významnou roli pro hladké fungování provozu. Jejich silnou podporu teď
Linka bezpečí zaznamenala i díky stále probíhající kampani o štěstí. Cílem ředitelky Petráškové je získat
alespoň jednoho nového generálního partnera a posílit vazby s oběma typy dárců.
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, očekává s příchodem Soni Petráškové pozitivní změny a situaci
dále komentuje: „Rok 2016 hodnotím jako náročný, ale úspěšný. V současné době již zpracováváme
statistiky, které nám potvrzují zvyšující se počet kontaktů. Věřím, že rok 2017 přinese nové výzvy, které
společně zvládneme. Naším cílem však i nadále zůstává zachovávat vysoce kvalitní, odbornou a
soustředěnou péči o naše klienty, tedy děti a rodiče v tíživé životní situaci.“.

O Lince bezpečí
Linka bezpečí, nejdéle fungující dětská krizová linka, je dostupná 24 hodin denně na telefonním čísle 116
111. V loňském roce se stala Neziskovou roku 2015 a získala i Cenu veřejnosti. Mezi frekventovaná témata,
která děti a mladí lidé s konzultanty řeší, patří z 36 % vztahové problémy (v rodině, s vrstevníky, partnerské
vztahy), z 18 % z osobní témata (úzkosti, strachy, deprese, sebevražedné myšlenky apod.) a z 18 %
problémy sexuálního zrání.

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Linku bezpečí, jsou:

Kontakt pro média:
Michaela Pišiová, specialistka PR a komunikace, t: 606 708 548, e-mail: m.pisiova@linkabezpeci.cz
Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí, t: 724 459 487, e-mail: s.petraskova@linkabezpeci.cz
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