TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 21. října 2013

Ztracené dítě - linka 116 000 zahajuje v České republice
odbornou panelovou diskuzi na podporu spolupráce
s dalšími organizacemi
V pondělí 4. listopadu 2013 proběhne v prostorách Evropského domu na Praze 1
odborná panelová diskuze s názvem „Ztracené dítě – linka 116 000 v ČR a
Evropě“. Diskuzi pořádá občanské sdružení Ztracené dítě, které je
provozovatelem stejnojmenné bezplatné telefonní linky určené pohřešovaným
dětem a jejich blízkým. Cílem akce je navázat spolupráci s relevantními
organizacemi, zejména se složkami kriminální policie ČR, orgány sociálně právní
ochrany dětí a dalšími subjekty z neziskového sektoru.
Svou účast na diskuzi přislíbila řada odborníků zabývajících se touto problematikou: Mgr.
Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR, Ing. Zuzana Baudyšová,
ředitelka Nadace Naše dítě a členka představenstva Evropské komise pro pohřešované a
komerčně zneužívané děti, Mgr. Petr Šmahaj, odbor pátrání Úřadu služby kriminální
policie a vyšetřování Policejního prezidia, Mgr. Kateřina Kraicová, oddělení koncepce
rodinné politiky a ochrany práv dětí na MPSV a další.
Linka Ztracené dítě 116 000 poskytuje pomoc blízkým pohřešovaných a ztracených dětí.
Spolupracuje s policií ČR a dalšími institucemi, které se podílejí na pátrání nebo od
veřejnosti přijímají informace o ztracených dětech. Linka 116 000 funguje non stop a je
bezplatná.
„Naší ambicí je sezvat k jednomu stolu zástupce všech organizací, kteří jsou v pátrání po
pohřešovaných dětech zainteresováni, ať už se jedná o zástupce Úřadu služby kriminální
policie a vyšetřování Policejního prezídia, zástupce Úřadu mezinárodně právní ochrany
dětí nebo představitele jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.“ říká
ředitelka o. s. Ztracené dítě Lucie Hermánková. A zároveň dodává: „Jsme v situaci, kdy
do ČR zavádíme novou službu, která se má stát platným partnerem při pátrání po
pohřešovaných dětech. Abychom mohli volajícím opravdu účinně pomoci, potřebujeme se
dobře integrovat do stávajícího systému. To ovšem vyžaduje neustálou komunikaci
s dalšími zúčastněnými partnery, kterou chceme navázat právě při této příležitosti.“
Za spuštěním linky stojí spolupráce o. s. Ztracené dítě jako jejího provozovatele, a
Ministerstva vnitra ČR, které je garantem Národního koordinačního mechanismu pátrání
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po pohřešovaných dětech. Linka Ztracené dítě 116 000 byla v České republice
oficiálně spuštěna 1. 10. 2013 a stala se tak součástí sítě evropských krizových
linek 116 000, které jsou v současné době provozovány ve 23 státech EU. Provoz české
Linky Ztracené dítě je podporován Evropskou komisí v rámci projektu DAPHNE III.

Organizační informace k panelové diskuzi
Termín:
4. 11. 2013, 10:00-16:00 hod
Místo konání:
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Klimakovský, předseda o.s. Ztracené dítě
Tel.: 724 184 544
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