Praha 30. 12. 2014
Dětem se smutky a trápení nevyhnuly ani o letošních Vánocích
Hovory dětí na Linku bezpečí i v období letošních Vánoc ukazují, že dětem se smutky a trápení
nevyhýbají ani v tyto dny, které by se měly nést v atmosféře pohody a klidu. A přestože o
vánočních svátcích volá z celého roku na Linku bezpečí nejméně dětí, jejich problémy jsou bohužel
o to závažnější.
Jako v průběhu celého roku, i o vánočních svátcích mají konzultanti Linky bezpečí spousty práce.
Přestože v tomto období volá na Linku bezpečí v rámci roku nejméně dětí, vybraná čísla a témata
ukazují, že závažnost problémů je o to větší. Mezi 24. prosincem až 27. prosincem jsme vedli na Lince
bezpečí:






13 hovorů o týrání, zneužívání a zanedbávání
4 hovory s dítětem na útěku z domova právě kvůli špatným rodinným vztahům
33 hovorů o náročné rodinné situaci (rozvod, hádky rodičů, přísnost, nepochopení…)
11 hovorů o šikaně a špatných podmínkách ve škole
7 hovorů o smutku, depresi, sebepoškozování či myšlenkách na sebevraždu

Děti se mohou na Linku bezpečí obracet nejen po telefonu, ale také po e-mailu a chatu. Možnost i
takto komunikovat s Linkou je pro dětské klienty neméně důležitá. I o svátcích děti s konzultanty
chatovaly a shodně se objevovala náročnější témata. Chat využili klienti celkem 9krát s tématy
rodinných vztahů a osobních problémů v podobě smutků depresí a sebepoškozování.
Důležitost non-stop fungování Linky bezpečí v tyto dny potvrzuje i vedoucí Linky bezpečí Peter
Porubský: „Nedovedu si představit, že by děti neměly možnost se na nás obrátit i v době vánočních
svátků. Právě v toto období je fungování Linky bezpečí velmi potřebné. Představa vánočních svátků je
spojena hlavně s rodinnou pohodou a klidem. Jsou však děti, pro které jsou i vánoční svátky obdobím
trápení a smutku, je proto důležité, že se na nás mohou obrátit vždy, když naši pomoc potřebují, že
jsme tu pro ně non-stop,“ dodává za Linku bezpečí Peter Porubský.

Kontakt pro média:
Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace
mobil: 606 708 548
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Sdružení Linka bezpečí, jsou:

