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Linku bezpečí letos můžete podpořit v Karlových Varech
Stala se oficiálním neziskovým partnerem 49. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu
Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby telefonické krizové intervence dětem v České republice
letos již dvacátým rokem. I díky tomuto významnému výročí se stala letošním oficiálním
neziskovým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linka bezpečí poskytuje
pomoc dětem a dospívajícím v tíživých životních situacích. Návštěvníci i partneři filmového
festivalu tak budou moci Linku bezpečí bezprostředně podpořit, seznámit se s její činností,
vyzkoušet si práci konzultanta nebo se zastavit třeba jen na kávu v kavárně Happyend či si užít
benefiční koncert.
Linka bezpečí se stala oficiálním neziskovým partnerem 49. ročníku MFF KV. Dostala tak příležitost
bezprostředně představit svoji činnost a poslání mnoha návštěvníkům festivalu.
Příběhy Linky bezpečí a jejich patroni
Pro návštěvníky karlovarského festivalu připravila bohatý program. Ten zastřešuje 12 příběhů,
modelových situací, které nejčastěji řeší konzultanti linky se svými klienty. Každý příběh má svého
patrona s osobním vztahem k danému tématu jako je šikana, první sex, osamělost, tělesné týrání,
rozchody nebo známky ve škole a další. S příběhy se návštěvníci setkají v telefonních budkách
prostřednictvím simulovaných rozhovorů Linky bezpečí. Telefonní budky budou zároveň sbírkovými
kasičkami.
Den pro neziskovku 8. 7. 2014 seznámí návštěvníky se službami Linky bezpečí
Důležitým dnem v průběhu festivalu je pro neziskové partnery vždy Den pro neziskovku. Letos
připadá na 8. července. Linka bezpečí připravuje pro tento den workshop v Domu České televize,
který zájemcům ukáže podstatu práce konzultanta Linky bezpečí. Návštěvníci také potkají chodící
oranžové sluchátko, které bude zvát na akce Linky bezpečí, a Den pro neziskovku završí od 20:00
hodin benefiční koncert v Poštovním dvoře za účasti známých mladých interpretů.
V benefiční kavárně Happyend vám podá kávu Václav Marhoul, Bohdan Sláma a další patroni
příběhů Linky bezpečí
Po celou dobu konání festivalu bude v provozu benefiční kavárna Happyend vždy od 9:00 do 19:00
hodin. Zde se mohou návštěvníci občerstvit, dát si dobrou kávu, kterou budou podávat i patroni
Linky bezpečí a pracovníci linky všem zájemcům zodpoví dotazy týkající se práce a působení této
organizace v ČR. Díky dodavatelům poputuje veškerý výtěžek z prodeje kávy a dalšího občerstvení na
podporu služeb Linky bezpečí.

Pomoci však může kdykoliv každý




Jednorázová nebo pravidelná finanční pomoc na účet 3856680/0300
Jednorázová DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777
Roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý
měsíc.
Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28, 50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč
automaticky odečtena každý měsíc.

Základní informace o Lince bezpečí
Linka bezpečí je nejdéle fungující linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku!
Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů
hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na
telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela
anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Linka
poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat
tým více než 100 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s klienty a v oblasti vzdělávání
konzultantů je Linka bezpečí vzorem pro ostatní dětské linky v Evropě.
Každý den se na Linku bezpečí obrací děti ze všech koutů České republiky. Konzultanti řeší problémy,
se kterými se děti a dospívající bojí svěřit svému okolí. V závažných situacích nabízí Linka také pomoc
s kontaktováním dalších institucí. Tím, že pomáhá okamžitě řešit problémové situace, má
nezastupitelné místo v oblasti prevence.
K Lince bezpečí je možné se připojit i členstvím v Klubu Linky v bezpečí jako dobrovolník nebo
ambasador ve svém kraji, okrese či městě. Více informací na www.klublinkyvbezpeci.cz.
Další informace naleznete na www.linkabezpeci.cz. Ve spojení s Linkou bezpečí také můžete zůstat
na
Facebooku
www.facebook.com/Linkabezpeci
nebo
přes
kanál
YouTube
www.youtube.com/SdruzeniLinkaBezpeci.
Kontakt na Linku bezpečí:
Ing. Richard Schinko,
ředitel Sdružení Linka bezpečí
tel.: 266 727 972
mob.: 605 221 221
e-mail: r.schinko@linkabezpeci.cz

Bc. Pavlína Florianová
projektová manažerka
tel: 266 727 918
mob. 601 384 733
e-mail: p.florianova@linkabezpeci.cz

Kontakt pro média:
Romana Wišniewski
mob.: +420 739 057 566
e-mail: romana.wisniewski@rubikonpr.cz
Rubikon PR, s.r.o.
www.rubikonpr.cz

Nikola Lörinczová
mob.: +420 605 560 277
e-mail: nikola.lorinczova@rubikonpr.cz

