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Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

Praha 29. 3. 2021

Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
Vážená paní Khauerová, vážené zastupitelstvo,
ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za podporu, kterou jste Lince bezpečí v posledních letech opakovaně
poskytli. Přidali jste se tak k 1272 odpovědným městům, městysům a obcím, které vnímají důležitost krizových
služeb pro děti a mladistvé.
Svým dosavadním přístupem jste potvrdili, že Vám na zdravém psychickém vývoji dětí a mladých lidí ve Vašem
okolí opravdu záleží. Obracím se na Vás proto s žádostí o pokračování této podpory i v roce 2021 a zdvořile Vás
žádám o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10000 Kč na provoz dětské krizové linky, jež je dostupná
Vašim občanům anonymně, zdarma a nonstop. Prosím, abyste o tomto návrhu nechali hlasovat.
Vaše finanční pomoc je v tomto období ještě důležitější než kdykoliv předtím. Následky pandemie nemoci
Covid-19 se totiž začaly výrazně promítat i do závažnosti témat, se kterými se na nás děti a mladí lidé obracejí,
a my jim potřebujeme být maximálně na blízku. I díky Vaší pomoci budeme schopni pomáhat těm, kteří naši
pomoc akutně potřebují. Můžeme se na Vás opět spolehnout?
Pomáhejte s námi i nadále tvořit šťastnější příběhy dětí a přispějte na provoz Linky bezpečí prostřednictvím
našeho účtu 3856680/0300.
Jakékoliv další informace Vám ráda zodpovím na adrese sona.petraskova@linkabezpeci.cz.
S úctou

Soňa Petrášková, ředitelka
Linka bezpečí, z.s.
PS: Doufám, že informační materiály, které jsme Vám v závěru minulého roku zaslali, opět pomohly naše
bezplatné služby obyvatelům města Hodkovice nad Mohelkou připomenout.
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