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LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O., si dnes pripomína Medzinárodný deň detských liniek!
V piatok – 17. mája 2019 – si Linka detskej istoty, prevádzkovateľ čísiel 116 111 a 116 000, spolu s inými
domácimi a zahraničnými linkami pripomína Medzinárodný deň detských liniek.

Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) poskytuje dištančné poradenstvo pre de%
a mladých ľudí z celého Slovenska už od roku 1996 – nonstop, bezplatne a anonymne –
prostredníctvom Linky pre de\ a mládež 116 111, na ktorej zároveň pravidelne prevádzkuje aj
Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Od roku 2008 LDI pracuje aj s projektom Linka pre
nezvestné a sexuálne zneužívané de\ 116 000 a od roku 2014 s projektom AMBER Alert
Slovensko – Dieťa v ohrození života.

“Telefóny nám na Linke detskej istoty zvonia vo dne aj v noci. Je zjavné, že potreba de@ a mládeže
komunikovať je stále aktuálna, a preto je aktuálne aj poskytovanie bezplatného, anonymného
a 24/7 non-stop dostupného priestoru pre komunikáciu – deťom aj mládeži,” hovorí Eva
Dzurindová, riaditeľka Linky detskej istoty.
“Sme veľmi radi, že deL a mládež z celého Slovenska majú k dispozícii nepretržite už 23 rokov odborne garantovanú, bezplatnú a anonymnú Linku 116 111,” hovorí psychologička PHDr.
Katarína Trlicová, jedna zo zakladateliek Linky detskej istoty.

Tento rok si \ež pripomíname 30. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC). Ra\ﬁkácia
tejto historickej zmluvy zo strany 194 krajín predstavovala významný krok vpred v ochrane práv
dek na celom svete.
Child Helpline Interna\onal (CHI), ktorej členom je aj Linka detskej istoty, je medzinárodná
organizácia združujúca 181 detských liniek pomoci zo 147 krajín celého sveta, ktoré sa týmto
spôsobom navzájom podporujú a mo%vujú.
116 111 – šesť čísel, ktoré stojí za to si zapamätať. Európske krízové linky spájajú sily na pomoc
deťom a rodinám.
„Tohtoročný Medzinárodný deň detských liniek je špeciány. Je propagovaný a podporovaný
mnohými detskými linkami a partnermi. Som veľmi hrdý na to, že som súčasťou tohto globálneho
hnuLa a nemôžem dostatočne zdôrazniť, že KAŽDÉ dieťa má hlas! “, hovorí Patrick Krens,
výkonný riaditeľ Medzinárodnej linky pomoci pre de\ www.childhelplineinterna\onal.org
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Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk poskytuje pre de% a mládež na celom
Slovensku nepretržite už 23 rokov – non-stop, bezplatne a anonymne – dištančné poradenstvo
prostredníctvom Linky pre de\ a mládež 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálnoprávnu poradňu. LDI pracuje aj s projektom Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané de\ 116 000
a s projektom AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života (Pohotovostný systém v SR na zvýšenie
šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).
LDI ďalej realizuje aj osobné intervencie – kde ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu
pomoc v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič
s dieťaťom ocitá; alebo terénnou formou v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA – ide o odborné
pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii, alebo sa
v nej náhle ocitli.

Medzi naše ďalšie projekty patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu práv dek, napr. projekty na
podporu Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečného internetu a PR udalos% pre
verejnosť zamerané na podporu práv dei.

