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Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

Vážená paní Khauerová, vážené zastupitelstvo,

ráda bych Vám ještě jednou osobně poděkovala za podporu, jež jste Lince bezpečí v posledních letech 
opakovaně poskytli. Moc mě těší, že patříte mezi zástupce 1540 obcí, měst a městysů, kteří vnímají důležitost 
krizových služeb pro děti a mladistvé, které již od roku 1994 poskytujeme.

Následky pandemie nás dostaly do období, kdy zaznamenáváme výrazný nárůst závažných psychických 
problémů u dětí. Události posledních dnů a týdnů situaci bohužel ještě zhoršují. Pomoc partnerů, mezi kterými 
zaujímá město Hodkovice nad Mohelkou nezastupitelné místo, je proto i nyní klíčová. I díky Vám můžeme být 
nablízku těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Abychom mohli dětem, které se potýkají s psychickými problémy, pomáhat v maximální možné míře i nadále
a aby měly tyto problémy co nejmenší následky na jejich zdravý psychický vývoj, obracíme se na Vás s žádostí
o pokračování této podpory. Zdvořile Vás žádáme o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10000 Kč na 
provoz dětské krizové linky, která je Vašim občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop. Prosíme, 
abyste o tomto návrhu nechali hlasovat.

Pokračování společné cesty, kterou jsme s cílem zajistit zdravý psychický vývoj budoucích generací započali, je 
v tomto období opravdu velmi důležité. 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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