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Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

Vážená paní Khauerová, vážené zastupitelstvo,

velmi si vážíme podpory, kterou jste Lince bezpečí v posledních letech opakovaně poskytli. Stejně jako 1194 
dalších odpovědných měst, městysů a obcí jste tím dali místním obyvatelům jasně najevo, že Vám na zdravém 
vývoji nastupujících generací opravdu záleží.

Děti a mladí lidé z Vašeho okolí čelí v průběhu dospívání čím dál častěji nástrahám, o kterých jsme ještě 
nedávno neměli ani ponětí. I to je důvod, proč je Vaše podpora dětské krizové linky 116 111 v tomto období 
i nadále nesmírně důležitá. Umožňuje nám pomáhat všem, kteří naši odbornou pomoc potřebují, a to
anonymně, zdarma a nonstop.

Na základě předchozí spolupráce si Vás proto dovoluji požádat o finanční podporu ve výši 10000 Kč. Prosím 
Vás, abyste o tomto návrhu nechali hlasovat. Finance, které takto získáme, nám umožní pokračovat v provozu
krizové linky.

Je mi také ctí Vás jako naše partnery informovat, že jsme získali prestižní ocenění Neziskovka roku 2019. I když
je spojené pouze se symbolickou finanční odměnou, moc si rozhodnutí odborné poroty vážíme. Jedná se také 
o potvrzení, že je Linka bezpečí řízena profesionálně a finanční prostředky využívány maximálně efektivně. 
Osobně věřím, že i tento nezávislý pohled Vás přesvědčí o smysluplnosti pokračování spolupráce s naší
organizací.

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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