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LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O., si dnes pripomína 
Medzinárodný deň detských liniek! 
 
V nedeľu – 17. mája 2020 si Linka detskej istoty, ktorá 
prevádzkuje 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE 
CELÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU medzinárodne hramonizované 
tel. číslo 116 111 – Linka pre deti a mládež – pripomína spolu 
s inými domácimi a zahraničnými linkami Medzinárodný deň 
detských liniek! 
 
Takáto forma kontaktu s deťmi je prítomná takmer v každom 
štáte sveta – v 145 štátoch a v Európskej únii je podporovaná 
stratégiami na ochranu detí v EÚ. Pre Slovensko je to práve 
naša organizácia – Linka detskej istoty, n. o., ktorá už roky 
zabezpečuje 2 medzinárodné harmonizované čísla: tel. č. 116 
111 – Linka pre deti a mládež a tel. č. 116 000 – Linka pre 
nezvestné a sexuálne zneužívané deti. 
 

 
 

116 111 jeden hlas, jedno číslo! 
  Tel. číslo dostupné v 24 európskych členských štátoch. 

24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE 
 
 
Linka detskej istoty – www.ldi.sk / www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty/ 
je hrdá na členstvo v Medzinárodnej organizácii detských liniek – Child Helpline International (CHI) 
www.childhelplineinternational.org 
 
Každé dieťa má hlas, teraz viac ako kedykoľvek predtým, musí byť každé dieťa vypočuté! 
 
 
„17. máj predstavuje Medzinárodný deň detských liniek. V 
tento deň oslavujeme prácu Liniek pomoci pre deti na 
celom svete, a najmä chceme tento rok vzdať hold ich 
neúnavnému úsiliu o podporu, pomoc, ochranu a 
povzbudenie detí počas pandémie COVID-19.“ Child 
Helpline International (CHI) 
 
https://www.childhelplineinternational.org/our-
work/news/international-child-helpline-day-2020/ 
https://www.facebook.com/ChildHelplineInternational 
 
 
“V tento Medzinárodný deň detských linek, sa chceme poďakovať! Ďakujeme všetkým pracovníkom 
detských liniek, poradcom, psychológom, sociálnym pracovníkom, manažérom, riaditeľom a všetkým 
ostatným pracovníkom v našej sieti za všetko, čo robíte na podporu a ochranu detí a mladých ľudí v 
tomto ťažkom obdbí.” Child Helpline International (CHI) 



“V tento deň tiež vyjadrujeme solidaritu s našimi členmi (členmi organizácie Child Helpline 
International) detskými linkami, tým, že vyzývame vlády, IKT sektor a darcov na podporu, aby uznali 
význam a dôležitosť detských liniek pomoci a naďalej poskytovali podporu detským linkám, aby tie  
mohli pokračovať v ich fenomenálnej práci.” Child Helpline International (CHI) 
 
“Pandémia COVID-19 mala a naďalej má významný vplyv na svet, v ktorom žijeme. Najmä deti a mladí 
ľudia sú zvlášť zraniteľní sekundárnymi dopadmi pandémie. Mnohé deti, zbavené podporných sietí, boli 
vystavené nielen zvýšenému riziku násilia – vrátane zlého zaobchádzania, domáceho násilia a 
sexuálneho zneužívania - ale toto všetko má tiež negatívny vplyv na ich duševné zdravie; mnohí 
zažívajú stres, úzkosť, osamelosť a izoláciu. Detské linky pomoci sa v súčastnosti stali pre deti a mladých 
ľudí ešte dôležitejšími a mnohí z našich členov po celom svete zaznamenali obrovské zvýšenie počtu 
volaní, textov a správ detí, ktoré žiadajú o pomoc.” Child Helpline International (CHI) 
 
 „Detské linky pomoci neúnavne pracujú na zabezpečovaní toho, aby ich služby mohli zostať 
v prevádzke a aby vydržali zvýšený nápor. Práve teraz v tomto momente na linke počúvajú hlasy detí 
v núdzi. Počúvajú ich, rozprávajú sa s nimi, ponúkajú rady, upokojenie a podporu. Ak je to potrebné, 
uskutočnia kroky na zabezpečenie toho, aby deti a mladí ľudia dostali potrebnú pomoc a ochranu.“ 
Child Helpline International (CHI) 
 
--- 
“Linka detskej istoty zanamenala od začiatku pandémie až 85 % nárast hovorov a až 90 % všetkých 
kontaktov sa týkalo témy koronavírusu.” Mgr. Táňa Ivanič Rybanská – Koordinátorka Dištančného 
poradenstva Linky detskej istoty (LDI) 
--- 
 

116 111 

Šesť čísiel, ktoré stojí zato si zapamätať!  
 
24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE CELÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk / www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty/ 
poskytuje pre deti a mládež na celom území Slovenska nepretržite už 25 rokov, 365 dní v roku, vo dne i v noci, 
cez týždeň, víkendy aj počas všetkých sviatkov – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne – odborné dištančné 
poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež na tel. č. 116 111, na ktorej ponúka pravidelne aj 
Rodičovskú poradňu a Sociálno-právnu poradňu – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa. 
Linka detskej istoty prevádzkuje tiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti na tel. č. 116 000 a je 
súčasťou systému AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života! (t. j. Pohotovostný systém v SR na zvýšenie 
šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia), LDI prevádzkuje 
denne aj On-line poradňu cez www.ldi.sk. 
Medzi ďalšie projekty LDI patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu práv detí, napr. projekty na podporu 
Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečného internetu a PR udalosti pre verejnosť zamerané 
na podporu práv detí. LDI je aj členom niekoľkých medzinárodných organizácií: Child Helpline International (CHI), 
Missing Children Europe (MCE) a AMBER Alert Europe (AAEU).  
Činnosť Linky detskej istoty je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa. 
__________________________________________________________________________________________ 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská | info@ldi.sk | 0918-964-468 


