Linka bezpečí zkvalitní své služby díky mimořádnému
daru 144 444 Kč
Praha, 6. prosince - Mikulášská nadílka čekala i na Linku bezpečí, nejdéle fungující dětskou
krizovou linku v České republice. Mimořádný finanční dar v hodnotě 144 444 Kč se rozhodla na
pomoc dětem věnovat firma BENEŠ a LÁT a.s., společnost vyrábějící tradiční české stavebnice
SEVA, SEKO, BLOK, DISCO, ale i unikátní modely MontiSystem – to vše pod zastřešující
značkou VISTA.
Linka bezpečí, která bezplatně poskytuje vzdálenou pomoc dětem a studentům v nouzi, funguje v
České republice již od roku 1994. Vzhledem k částečným dotacím od státu její fungování přímo závisí
na darech od individuálních dárců a firem. Jeden z nich se nyní podařilo získat díky dlouhodobé
spolupráci se společností BENEŠ a LÁT a.s.. Firma zapojila do výzvy k podpoře i své zákazníky –
rodiče dětí, kteří informace o službách Linky bezpečí našli ve stavebnicích. Neziskovou organizaci
také nezanedbatelně podpořila v průběhu dvou let ve své mediální kampani, aby získala nové drobné
dárce a přispěvatele.
"Jsme vděční za tento dar, díky kterému jsme schopni zkvalitnit poskytované služby, ale hlavně
efektivněji pomáhat dětem, které nám volají. Denně přijme více než 500 hovorů, rozšiřujeme i služby
chatu a e-mailové poradny. Zajištění bezproblémového provozu po celý rok bez přestávky je proto
nutností,“ uvedl vedoucí linky Peter Porubský. Čerstvý příspěvek v hodnotě 144 444 Kč využije Linka
bezpečí právě k zabezpečení nonstop provozu.
Linku bezpečí, která od svého vzniku odbavila přibližně 10 miliónů hovorů, podporují zejména
Ministerstvo práce a sociálních věcí, dárci a firmy, jako je právě BENEŠ a LÁT a.s.. Propojení výrobce
hraček a služby, která je určena primárně pro děti, je zcela logická.
"Nápad přišel poměrně spontánně, služby Linky bezpečí nám dávají velký smysl, navíc ve spojení
s tradičními českými stavebnicemi. Do výzvy k podpoře jsme zapojili všechny, kteří si zakoupili naše
stavebnice. V rámci naší mediální kampaně jsme se snažili dostat tuto službu do povědomí nejen
dětem, ale také rodičům, kdy jsme informovali o možnostech pomoci a upozornili je také na nejčastější
problémy, které děti a mladiství na Lince bezpečí řeší. Byla radost takovou akci uskutečnit a jistě
nebyla poslední," shrnul Ing. Lumír Al-Dabagh, ředitel společnosti.
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. Linka nejčastěji zvoní odpoledne
mezi 13. a 19. hodinou.

O společnosti BENEŠ a LÁT a.s.
Společnost BENEŠ a LÁT a.s. je český strojírenský podnik, držitel titulu Národní ceny kvality. Ve svém
závodě u Semil vyrábí stavebnice pod obchodní značkou VISTA. Stavebnice jsou zaměřené na rozvoj
manuální dětské kreativity. Mezi jeho nejprodávanější hračky patří SEVA, unikátní stavebnice
MontiSystém nebo SEKO či DISCO. Prostřednictvím programu „Stavitelem od tří let“ sponzoruje
několik stovek mateřských školek v ČR. Kromě výroby hraček, zaměřuje svojí výrobu na
telekomunikační průmysl, automobilový průmysl a ruční elektrické nářadí.

Kontakt pro média:
Michaela Pišiová, specialistka PR a komunikace, t: 606 708 548, e-mail: m.pisiova@linkabezpeci.cz
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, t: 724 459 482, e-mail: p.porubsky@linkabezpeci.cz

