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Linka Ztracené dítě slaví první výročí oficiálního provozu
Linka Ztracené dítě – 116 000 slaví v říjnu 2014 první rok svého oficiálního provozu. Za tu dobu
přijala od veřejnosti 1200 hovorů, které se týkaly pohřešovaných a ohrožených dětí, počet hovorů
stále roste. Současně se rozšiřuje i okruh témat, se kterým se na volající na linku obracejí.
V budoucnu plánuje rozšíření služeb i tématické kampaně.
„Jsem ráda, že se postupně dostáváme do povědomí veřejnosti, o čemž nejlépe svědčí stále
vzrůstající počet hovorů,“ říká vedoucí Linky Ztracené dítě Lucie Hermánková. Současně s množstvím
hovorů roste i šíře problematiky, se kterou se lidé na Linku Ztracené dítě obracejí. „Všichni tušíme, že
když dítě uteče z domova, nebo jeden z partnerů opustí společné bydliště i s dětmi, jde o akutní
vyvrcholení dlouhodobých problémů“, pokračuje Hermánková. „Našim cílem je pomáhat rodinám už
při počátečních neshodách, aby k vyhroceným situacím útěků a únosů pokud možno vůbec
nedocházelo. Naštěstí toto přesvědčení s námi sdílí i část veřejnosti, která se na nás obrací již
v okamžiku, kdy zachytí indicie, že je s dítětem nebo s jeho rodinou něco v nepořádku.“
Tato slova dokládají témata hovorů, v nichž se lidé na Linku Ztracené dítě čím dál častěji obracejí
i „jen“ s podezřením na zneužívání či zanedbávání dětí, nebo právě při konfliktech v rodině. Ať už jde
o problémy dětí a rodičů, tak o problémy rodičů mezi sebou, kdy nejčastěji hrozí, že partner odejde i
s dětmi. „Nejčastěji volají rodiče dítěte, a to více jak v 60 procentech případů. Jsme však připraveni
pomoci a poradit nejen jim, ale i dalším příbuzným, pedagogům, lidem, kteří se dětem věnují v rámci
volnočasových aktivit. Častokrát se na nás obracejí také sousedé dítěte a děti samotné“, dodává
Hermánková.
„Je před námi stále ještě hodně práce,“ poodhaluje Hermánková cíle Linky Ztracené dítě
do následujícího období. „Plánujeme rozšířit naše služby, abychom byli veřejnosti dostupní nejen
na telefonu a v rámci e-mailového poradenství, jako je tomu dnes. Současně chceme nadále
upozorňovat na fenomén pohřešovaných a ohrožených dětí, což se nám nyní snad podaří i díky
spolupráci na projektu Notes 4 Kids. A samozřejmě, musíme zajistit i finanční prostředky na provoz
této služby“, uzavírá Hermánková.
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