Celý květen bude v Liberci jezdit speciální benefiční tramvaj Linky bezpečí
Pojeďte v tom s námi! S touto výzvou se bude Linka bezpečí obracet v květnu k Liberečanům.
Od 5. května bude po celý měsíc jezdit ulicemi centra Liberce mimořádná tramvajová linka
v barvách Linky bezpečí, aby netradiční formou seznámila cestující se službami této celostátní
krizové linky pro děti a zároveň je motivovala k její podpoře. Díky bezkontaktním platebním
terminálům od Ery bude moci veřejnost Lince bezpečí přispět nejen přímo v tramvaji, ale také
na speciálně upravené zastávce Fügnerova. Slavnostní zahájení kampaně „Pojeďte v tom s námi“
se uskuteční 5. května od 16 hodin na terminálu Fügnerova za účasti patronů Linky bezpečí skupiny MANDRAGE.
„Cílem tramvajové Linky bezpečí je originálním a zábavným způsobem představit naše služby široké
veřejnosti i dětem, a především, jak věříme, získat finanční příspěvky a další nové dárce, které tolik
potřebujeme,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Linky bezpečí. „Denně přijímáme až 650 hovorů od dětí,
které u nás hledají pomoc a radu. Dětem jsme k dispozici nonstop a zdarma. K tomu ale nutně
potřebujeme podporu široké veřejnosti. Jsme nezisková organizace financovaná státem pouze z 50 %.
Jsme proto rádi, že náš generální partner Era pro nás tuto jedinečnou kampaň uspořádal ve
spolupráci s Dopravním podnikem města Liberce a Jablonce nad Nisou, který nám tramvaj poskytl
zdarma,“ dodává Šatrová.
Liberečané mohou podpořit Linku bezpečí prostřednictvím bezkontaktních platebních terminálů Ery
přímo ve voze benefiční tramvaje a také na zastávce Fügnerova před OC Forum. Stačí jen přiložit
bezkontaktní kartu a přispět jednorázově částkou 30 nebo 50 korun. „Je to ukázka, jak lze úspěšné
komerční řešení využívané pro městkou dopravu, které jsme vyvinuli ve spolupráci se společností
Mikroelektronika, uplatnit i pro dobročinné účely. Cílem naší dlouhodobé spolupráce s Linkou bezpečí
je přicházet s takovými společnými projekty, které budou k dobročinnosti přistupovat z trochu jiného
úhlu. Chceme pracovat s novými technologiemi a rádi bychom v lidech vzbudili zájem a pozitivní
emoce, které poukážou na prospěšnost služby Linky bezpečí a které třeba někoho přivedou
k myšlence, že padesát korun není tolik, když díky nim mohou konzultanti Linky bezpečí třeba
i zachránit dětský život,“ vysvětluje Jan Kubíček, manažer Ery pro Rozvoj obchodu se třetími stranami.
Na cestující navíc uvnitř tramvaje čeká zvláštní překvapení. Mezi jednotlivými zastávkami k nim totiž
budou promlouvat prostřednictvím nahraných vzkazů patroni Linky bezpečí z řad známých osobností,
kterými jsou Iva Pazderková, Sabina Laurinová, skupina Mandrage, Václav Marhoul, herec Jan Cina
nebo hudebník a režisér Ondřej Havelka.
„Projekt tramvajové Linky bezpečí se nám líbil především pro svoji originalitu. Zábavnou a nenásilnou
formou prezentuje témata, která konzultanti na Lince řeší, zároveň veřejnost motivuje k finanční
podpoře Linky na netradičních místech, a to přímo v naší tramvaji nebo na zastávce Fügnerova,
kterou jsme Lince pro tuto kampaň také vyhradili,“ říká Luboš Wejnar, ředitel Dopravního podniku
města Liberce a Jablonce nad Nisou. Projekt se koná pod záštitou města Liberec.
Benefiční tramvaj nebude jedinou aktivitou Linky bezpečí v Liberci. Konzultanti Linky bezpečí se vydají
přímo za dětmi do libereckých škol s interaktivním preventivním programem Linka bezpečí ve vaší
třídě. Dětem nabídnou pomoc a radu s jejich trápeními. Pro zájemce bude připraven i speciální
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workshop V kůži konzultanta Linky bezpečí, kde si budou moci vyzkoušet, jaké to je být oporou
dětem, které se potřebují svěřit a pomoci se svými problémy, jaké to je být na „druhé straně linky“.

Kontakt pro média:
Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace
mobil: 606 708 548
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
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Linka bezpečí:
Linka bezpečí je nejdéle fungující linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku. Od roku 1994
přijala už více než 10 milionů hovorů, v současné době přijme denně až 650 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 volající se nemusí představovat.
Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné
kontaktovat tým více než 80 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s dětmi 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.
Linka bezpečí je transparentní nezisková společnost, kterou stát financuje z 50 %, zbytek finančních
prostředků získává od firemních a individuálních dárců.
www.linkabezpeci.cz
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