
Bojím se vyjít z pokoje. Když 
není máma doma a hlídá mě 
stjda, tak na mě šahá a chce 

mě líbat. Mámě to říct 
nemůžu,má ho ráda. Asi je to 

moje chya... 
 

  Linka bezpečí jede  

  za Vámi do Liberce… 

 

  Pojeďte v tom s námi! 
 

 



 

Linka bezpečí  se představuje 
 
Celostátní  krizová linka pro děti a dospívající, kteří řeší jak závažné, tak i každodenní 
starosti. 
 
 - Bezplatná pro děti a studenty do 26 let 
 - Anonymní 
 - Nonstop 

 
 
- Jsme tu pro děti už 20 let = 10 milionů přijatých hovorů 
- Přijmeme 650 hovorů denně 
- Nepřetržitý provoz pro děti zajišťuje více než 80  odborně vyškolených konzultantů 
- Je možné nás kontaktovat také přes chat nebo emailem. 
- Jsme nezisková organizace financovaná především z příspěvků  firemních a 
   individuálních dárců 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebevražedné tendence Rodinné vztahy 

        18 příběhů za den 3 příběhy za den 

Šikana 

7 příběhů za den 



„..lhala mi do očí, 
že se nic neděje…“ 

Nenechají mě, vím to. 
Bojím se, že dnes na mě 
budou zase čekat před 

školou a vyhrožovat mi, že 
mě zmlátí, když... 

 

Linka bezpečí  celý květen v Liberci 
 
 
- Každý květnový pracovní den vyjede speciální tramvaj Linky bezpečí do centra Liberce 
- Zábavnou formou seznámí cestující se službami Linky bezpečí a umožní jim pomocí bezkontaktních 
  platebních terminálů podpořit Linku bezpečí 
- Netradiční možnost podpořit Linku bezpečí prostřednictvím zabudovaného bezkontaktního terminálu budou mít 
  Liberečané i na speciálně upravené tramvajové zastávce před OC Forum 
- Slavnostní zahájení 5. května proběhne na terminálu Fügnerova za účasti našich patronů- skupiny MANDRAGE 
- Na libereckých školách budou probíhat pod vedením konzultantů Linky bezpečí preventivní programy pro děti 
 
 
 

V Libereckém kraji žije více než 100 000 dětí, i ty mohou jednou potřebovat pomoc Linky bezpečí. Nejčastěji na 
Linku volají děti ve věku 10 - 14 let, takových zde žije přes 20 000. Abychom i pro ně mohli být k dispozici vždy, 
když nás potřebují, nepřetržitě 24 hodin denně a zcela zdarma, potřebujeme i Vaši pomoc. 
 

 

„…rodiče mají svých 
starostí dost…“ 

„ …pořád mě bije a 
nadává mi…“ 

Ukázky modelových hovorů z 
Linky bezpečí:  

https://www.youtube.com/watch?v=xxmnwVExoGE
https://www.youtube.com/watch?v=ZzkeLaLkoqU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wsf5i5P8HGA


Bojím se vyjít z pokoje. Když 
není máma doma a hlídá mě 
stjda, tak na mě šahá a chce 

mě líbat. Mámě to říct 
nemůžu,má ho ráda. Asi je to 

moje chya... 
 

 

   Jak v tom můžete jet s námi? 

 

 



Darujte Lince bezpečí  20 000 Kč a přivezte libereckým  
školákům Linku bezpečí přímo do třídy 
 
 

Darujte Lince bezpečí 20 000 Kč, díky kterým na Lince přijmeme o dalších 300 hovorů více  

a pomůžeme dětem najít řešení jejich starostí.   

 

Navíc uspořádáme pro jednu z libereckých škol preventivní program s názvem „Linka bezpečí ve 

Vaší třídě“.  Díky Vašemu daru navštíví konzultanti Linky bezpečí děti přímo v jejich třídě a 

prostřednictvím rozmanitých aktivit je seznámí s možnými způsoby řešení problémů a náročných 

životních situací. Záměrem interaktivního a zážitkově koncipovaného programu je dětem nabídnout 

pomocnou ruku a připravit je na zvládání rizikových životních situací. O tom, že jste pomohli nejen dětem 

z celé ČR, ale i konkrétní liberecké škole, budeme informovat jak uvnitř tramvaje, tak i v rámci další naší 

komunikace. 

 

 

 …dar Lince bezpečí : 20 000 Kč 

https://www.youtube.com/watch?v=RqmAUHLJYNE
https://www.youtube.com/watch?v=RqmAUHLJYNE


 
 
 

 

 

 

 

A získáte ještě víc… 

 

 
- Benefiční tramvajové madlo s Vaším logem, názvem Vaší společnosti a poděkováním za poskytnutí 

  daru, které bude v tramvaji viset celý květen 

- Plakát v tramvaji, který bude cestující informovat o Vaší podpoře konkrétní liberecké školy 

- Jako partneři budete zahrnuti do komunikačních aktivit spojených s měsícem Linky bezpečí v Liberci 

 

 

 

 

 …dar Lince bezpečí : 20 000 Kč 



Darujte Lince bezpečí 50 000 Kč a staňte se na chvíli 
naším konzultantem  
 

 

 

Darujte Lince bezpečí 50 000 Kč a zajistěte tak celý 1 den provozu Linky bezpečí! Díky Vašemu 

daru na Lince přijmeme o dalších 650 hovorů více a pomůžeme dětem najít řešení jejich starostí.  

 

Navíc díky Vaší podpoře uspořádáme nejen náš preventivní program v místní škole, ale přijedeme i  k 

Vám do firmy a pro zájemce připravíme náš workshop „ V kůži konzultanta“.  Vyzkoušíte si, jaké to je, 

být na jednom i na druhém konci linky, uvidíte, jak Linka bezpečí funguje a rozhodně si užijete i spoustu 

zábavy. Čeká Vás intenzivní zážitek, který Vás přesvědčí, jak důležitá služba Linky bezpečí je a že určitě 

stojí za Vaši podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             …dar Lince bezpečí : 50 000 Kč 



 
 
 

 

 

 

 

A získáte ještě víc… 

 

 
- Benefiční tramvajové madlo s Vaším logem, názvem Vaší společnosti a poděkováním za poskytnutí 

  daru, které bude v tramvaji viset celý květen 

- Plakát v tramvaji, který bude cestující informovat o Vaší podpoře konkrétní liberecké školy 

- Jako partneři budete zahrnuti do komunikačních aktivit spojených s měsícem Linky bezpečí v Liberci 

- Slavnostní předání daru na tiskové konferenci za účasti našich patronů- kapely Mandrage 

- Vyberete si konkrétní den, který chcete Lince bezpečí sponzorovat a společně připravíme na 

  daný den extra propagaci Vašeho sponzorství  

 

 

 

 

 …dar Lince bezpečí : 50 000 Kč 



Adoptujte si benefiční tramvajové madlo 
 
Nemáte zájem o workshop „V kůži konzultanta“ ani o program pro školy, ale rádi byste  

byli součástí naší benefiční akce? Pak je tu pro Vás možnost „adoptovat“ si speciální benefiční 

madlo, které bude viset po celou dobu v naší tramvaji a ponese jak Vaše jméno, tak Vaše logo! 

Samostatné madlo můžete adoptovat poskytnutím daru 5000 Kč.   
 
 
 
 
 
 

Díky Vašemu daru přijmeme dalších 70 hovorů 
a pomůžeme dětem najít řešení jejich starostí 

 

    …dar Lince bezpečí : 5000 Kč 



Zapojte i své zaměstnance 
 

 

Podělte se o skvělý pocit z pomoci se svými zaměstnanci. Uspořádejte ve firmě sbírku!  

Není nic jednoduššího, dodáme Vám zapečetěné kasičky i informační letáky, které lze 

umístit například na recepci. Jako firma se můžete rozhodnout nasbíranou částku 

navýšit, nebo třeba dorovnat předem avizovanou sumu. Rázem tak získáte hezké téma 

nejen pro komunikaci se svými zákazníky, ale i se svými zaměstnanci. Tak proč to 
nezkusit? 

 
 

 
 
 
  



Děkujeme, že nám pomůžete tvořit šťastnější dětské 
příběhy! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpw5Ht53Rgg
https://www.youtube.com/watch?v=v7B6RsbFD5k


Kontakt 
 
 
 
Veronika Benešová 
fundraiser 
v.benesova@linkabezpeci.cz 
+420 774 601 502 

Ivana Šatrová 
ředitelka 
i.satrova@linkabezpeci.cz 
+420 602 607 586 

www.linkabezpeci.cz 
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