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ŽÁDOST O DAR Z ROZPOČTU MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY 
 

Název, obchodní firma Linka bezpečí, z.s. 
Sídlo, adresa firmy Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

IČO 61383198 
Kontaktní osoba Hana Palová, grantový specialista 
Osoba pověřená 
k podpisu smlouvy 

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí, z.s. 
- na základě plné moci 

Telefon/mobilní telefon 266 727 979 
E-mail h.palova@linkabezpeci.cz  
Číslo bankovního účtu 3856680/0300 
 
Název projektu Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha-Dolní Chabry 
Požadovaná částka  10 000 Kč 
Účel použití dotace DAR bude použit na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky 

bezpečí a Rodičovské linky, které poskytují pomoc a ochranu dětem 
a mladým lidem v tíživých či krizových životních situacích 
nebo dospělým jednajícím v zájmu dítěte, prostřednictvím telefonické 
krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny. 

Doba realizace 1.1.2022 - 31.12.2022 
Odůvodnění žádosti Linka bezpečí, z.s. provozuje bezplatnou dětskou krizovou linku 

od roku 1994. Za dobu své činnosti přijala více než 10 a půl milionů 
hovorů z celé České. Organizace poskytuje kvalitní a snadno 
dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich 
zájmu, a to v rámci dvou sociálních služeb: Linka bezpečí a Rodičovská 
linka, prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. 
Navzdory své potřebnosti (denně přijmeme takřka 400 kontaktů a asi 
500 dětí se nám z kapacitních důvodů nedovolá) je hrazen provoz 
Linky bezpečí ze státních dotací pouze částečně. Služby Linky bezpečí 
jsou snadno dostupné po celé České republice, pomáháme také 
dětem a mladým lidem z MČ Praha-Dolní Chabry. 
Předpokládáme, že v roce 2022 se na nás obrátí cca 133 300 dětí 
a studentů, tj. 125 000 hovorů, 4 000 e-mailů a 4 300 chatů. 
Nejpočetnější skupina volajících je v rozmezí 12 – 18 let, která tvoří 
přibližně 76 %. Z důvodu zachování anonymity se nedotazujeme 
volajících na jejich trvalý pobyt. Tento údaj je nám známý pouze 
v případě, že jej volající sdělí sám dobrovolně. Na základě 
kvalifikovaného odhadu předpokládáme, že v průběhu roku přijmeme 
z MČ Praha-Dolní Chabry cca 75 kontaktů. 
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Finanční podpora MČ Praha-Dolní Chabry je tak pro nás velmi důležitá 
při naplnění našeho cíle, jímž je zajištění dostupnosti našich služeb 
co největšímu počtu dětí, které naši pomoc potřebují. 
 
Více informací naleznete v přiložené samostatné příloze č. 1 Podrobný 
popis projektu. 

Seznam příloh k žádosti Podrobný popis projektu 
Rozpočet projektu 
Plná moc 
Výpis z rejstříku 
Úplný výpis z evidence skutečných majitelů 

Datum vyhotovení 
žádosti 

08. 06. 2022 

Podpis žadatele 
(pověřené osoby) 

 
      
 
 
                           …
                                           Soňa Petrášková 
                                 ředitelka Linky bezpečí z.s. 
 
 
 

 


