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LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O. – prevádzkovateľ čísiel 116 000 a 116 111 NON-STOP, BEZPLATNE a
ANONYMNE si spolu s inými domácimi a zahraničnými linkami pripomína Medzinárodný deň
nezvestných deU.

25. máj – Medzinárodný deň nezvestných deU, je deň, keď si ľudia na celom svete pripomínajú
stratené, nezvestné, týrané aj zneužívané de] a keď celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi,
ktorých de] sa nevrá]li domov. Symbolom pre Medzinárodný deň nezvestných deB je
nezábudka.
V roku 1983 bol 25. máj vyhlásený prezidentom USA za Deň nezvestných deU.
Postupne sa pridávali viaceré krajiny. Vďaka úsiliu Medzinárodného centra pre nezvestné a
zneužívané de] (NCMEC), Missing Children Europe a Európskej komisie sa od roku 2001 stal
tento deň Medzinárodným dňom nezvestných deU. 25. máj je zároveň dňom, kedy si pripomína
výročie svojho vzniku aj Európska federácia pre nezvestné a sexuálne vykorisťované de] –
‘Missing Children Europe’ (MCE), ktorá zastupuje 30 organizácií z 26 krajín Európy a prezentuje
aj linku 116 000 pre nezvestné a hľadané de% v celej Európe. (www.missingchildreneurope.eu)
Naša nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) poskytuje dištančné poradenstvo
pre de% a mladých ľudí z celého Slovenska už od roku 1996 – non-stop, bezplatne a anonymne –
prostredníctvom Linky pre de] a mládež – 116 111, na ktorej zároveň prevádzkuje pravidelne aj
Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Od roku 2008 LDI pracuje aj s projektom Hľadané
de] a v tom istom roku sa Linka detskej istoty stala aj súčasťou Európskej federácie ‘Missing
Children Europe’ (MCE). Následne v roku 2009 začala LDI prevádzkovať aj nonstop, bezplatnú
a anonymnú Linku pre nezvestné de] – 116 000. (www.116-000.sk)
V roku 2014 začala LDI realizovať v spolupráci s P PZ SR a AMBER Alert Europe nadväzujúci
projekt AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života, ktorého výsledkom bolo vytvorenie
a zavedenie pohotovostného systému na zvýšenie šancí vypátrania a rýchleho a úspešného
umiestnenia uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia do
bezpečia. (www.amberalert.sk)

Krízová linka 116 000 (Viac informácií nájdete aj na: www.116-000.sk a www.ldi.sk)
Európska komisia vyhradila celoeurópsku kontaktnú linku 116 000 pre nezvestné a sexuálne
vykorisťované de%. Prostredníctvom tohto čísla majú de% alebo rodičia nezvestného dieťaťa
prístup k pomoci a podpore bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na Slovensku alebo v zahraničí.
Krízová linka 116 000 je napojená na národné organizácie, špecializujúce sa na riešenie prípadov
nezvestných deB.
Na Slovensku prevádzkuje toto európske číslo 116 000 práve Linka detskej istoty, n. o.
Táto non-stop linka je anonymná, bezplatná, dostupná z celého Slovenska a odborne
garantovaná. Poskytuje psychologickú, právnu a administraBvnu pomoc v prípade nezvestnos%
dieťaťa. V rámci linky 116 000 – Linka detskej istoty poskytuje služby v pia%ch kategóriách
nezvestnos%: - de% na úteku
- kriminálne únosy
- rodičovské únosy
- maloleB bez sprievodu
- náhodne stratené de% (v nákupných centrách, počas dovolenky ...)
Linka detskej istoty (LDI) tento rok pri priležitos% Medzinárodného dňa nezvestných deU v
spolupráci s AMBER Alert Europe www.amberalert.eu a AMBER Alert Slovensko
www.amberalert.sk prezentuje vzdelávacie video pre de] na www.ldi.sk a FB LDI.
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Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk poskytuje pre de% a mládež na celom
Slovensku nepretržite už 22 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 deU,
napr. projekty na podporu Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečného internetu, ako
aj PR poduja%a pre verejnosť zamerané na podporu práv deB.

