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Váţení příznivci a příznivkyně, 

dovolujeme si Vám předloţit v pořadí druhou výroční zprávu spolku (dříve 

sdruţení) Ztracené dítě. Naše mladá organizace má za sebou dalších 

12 měsíců svého ţivota. Stejně jako malé děťátko, i Linka Ztracené dítě 

podnikala své první krůčky směrem do světa, a i její krok se postupem času 

zpevňoval. Tyto kroky směřovaly zejména k těm, kdo ji potřebují.  

V první polovině roku jsme dospěli k rozšířené koncepci sluţby linky 116 000, 

která více odpovídá českému prostředí. Stali jsme se registrovanou sociální 

sluţbou a obdrţeli jsme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

Zahájili jsme vzdělávací činnost pro zájemce o práci v oblasti krizové 

intervence v rámci akreditovaných kurzů. První pololetí patřilo rovněţ snahám 

o zajištění spolufinancování provozu linky 116 000. 

Během druhé poloviny roku jsme věnovali mnoho úsilí zviditelnění této sluţby 

a její problematiky. Výsledkem bylo další narůstání počtu kontaktů 

a zvyšování povědomí o lince 116 000 mezi cílovými skupinami. Obdrţeli jsme 

spolufinancování od Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí nákladů 

nezbytných pro provoz sluţby. 

Váţíme si veškeré podpory, které se nám za uplynulý rok 2014 dostalo, ať jiţ 

v podobě finančních prostředků, peněţitých a věcných darů, poskytnutých 

sluţeb, či v podobě povzbuzení, ocenění, ale i doporučení a rad.  

Děkujeme, ţe nám zůstáváte nakloněni 

Mgr. Jarmila Kubáňková 

výkonná ředitelka 

30. 6. 2015 
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Naše poslání 

Zajistit dostupnou pomoc lidem v krizové situaci. 

Být účinnou podporou při ochraně práv dětí, jejichţ práva byla porušena nebo 

ohroţena, nebo jejich porušení či ohroţení hrozí. 

  

Naše cíle 

Zajistit přístup k okamţité telefonické pomoci zdarma a nepřetrţitě. 

 

Poskytovat profesionální pomoc po telefonu kaţdému, kdo se ocitl v náročné 

ţivotní situaci. 

Ztracené dítě o. s. provozuje 2 bezplatné telefonní sluţby: Linku Ztracené dítě 

na čísle 116 000 a Linku První psychické pomoci na čísle 116 123. 

  

 

 

 

 

Linka Ztracené dítě 116 000 

Kdo může volat 

Obrátit se na nás můţe kdokoli, koho se dotýká situace dítěte  

a rodiny v ohroţení: 

děti, rodiče, příbuzní, blízké osoby; 

pedagogové, vychovatelé, sociální pracovníci a další odborníci, široká 

veřejnost 

 

          NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE 

 

          NAŠE SLUŢBY 



 Nabízené služby 

telefonická krizová pomoc 

internetové poradenství 

sociální poradenství 

administrativní pomoc 

poskytnutí informací 

emoční podpora, povzbuzení k aktivnímu přístupu k situaci 

posilování rodičovských kompetencí 

kontaktování dalších osob či institucí v zájmu aktivního řešení situace dítěte 

v mezinárodních případech spolupráce se zahraničními partnery  

  

Prevence 

kdykoli při ohroţení dítěte 

(např. konflikty v rodině, agrese v reálném nebo virtuálním světě a jiná 

nebezpečí) 

  

Linka první psychické pomoci 116 123 

Bezplatná linka je určena lidem, kteří jsou v akutní krizi, uvaţují  

o sebevraţdě nebo trpí dlouhodobým stresem či samotou.  

V roce 2013 byl provoz linky 116 123 zajištěn odborným personálem v rámci 

dobrovolnické spolupráce. Provoz linky  

z tohoto důvodu probíhal ve vymezených hodinách. Za tři měsíce provozu 

proběhlo 118 konzultací. 

 

 



 

 

V lednu se Linka Ztracené dítě (dále LZD) 116 000 stala registrovanou 

sociální službou (registrace MHMP pod č. j. 104119/14 ze dne 24. 01. 2014). 

Díky tomuto jsme mohli zaţádat v doplňkovém dotačním řízení MPSV o dotaci 

na dofinancování nákladů spojených s jejím provozem. 

Dalším nezbytným krokem k nabytí pravomocí potřebných k účinné ochraně 

práv dětí bylo získat pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Ţádosti 

o toto pověření bylo vyhověno 18. 04. 2014, kdy jsme toto pověření od MHMP 

obdrţeli. 

 

Vývoj služby Linka Ztracené dítě 116 000 

Bez ohledu na pojmenování sluţby si totiţ uvědomujeme, ţe stav, kdy je dítě 

dítětem ztraceným, je většinou nešťastným vyvrcholením souběhu více 

ohroţujících faktorů. Nejlepší proto je tomuto vyústění předcházet. Proto jsme 

se rozhodli nabízet a poskytovat sluţbu linky 116 000 v širší koncepci, která 

více odpovídá českému prostředí. Našim cílem je pomáhat všem dětem, které 

se ocitly v situaci ohroţení. Tato podpora na lince 116 000 probíhá z velké 

části prostřednictvím spolupráce s dospělými osobami, které se na nás 

obracejí v zájmu dítěte, ať jiţ jsou to jeho rodiče, příbuzní, blízcí, učitelé, nebo 

pozorní lidé z jeho okolí, kteří si nepříznivé situace všimnou a mají zájem 

pomoci. 

Toto širší preventivní zaměření, schválené naším garantem, Ministerstvem 

vnitra, se snaţíme komunikovat se širokou veřejností. Naše informační a 

propagační aktivity utváříme tak, aby si k nám našel cestu kaţdý, kdo můţe 

naši sluţbu vyuţít pro pomoc dítěti v ohroţení. Tuto zprávu jsme se snaţili 

předat jiţ v první větší kampani linky, která probíhala od měsíce února. 

Odměnou za tuto snahu jsou nám příběhy s dobrým koncem.  

 

Vzdělávání 

Vzdělávání je jednou ze stěţejních činností organizace, a zároveň rovněţ 
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nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitní sluţby. Proto vzdělávání 

probíhalo ve dvou rovinách – interní, tj. vzdělávání vlastního týmu LZD 

v odborných kompetencích potřebných pro práci na lince 116 000, a 

vzdělávací kurzy pro odbornou veřejnost.  

Byly postupně zahájeny 2 běhy výcvikového kvalifikačního kurzu v kompletní 

KKI ve spolupráci s „D“ občanským sdruţením (akreditace MPSV). Veliký 

počet zájemců a nasazení účastníků kurzů nás velmi těšilo a zároveň i 

motivovalo k  vylepšení stavby a výukových metod kurzů. 

 

Propagace a osvěta 

Kampaň 116 000 

Pro první větší informační a propagační kampaň jsme 

hledali takové řešení, aby finanční prostředky byly 

vyuţity k oslovení co největšího mnoţství osob z řad 

široké veřejnosti. Hlavním cílem kampaně bylo rozšířit 

povědomí o naší sluţbě, a zároveň i o řešené 

problematice pohřešovaných a zneuţívaných dětí, a to 

formou srozumitelných poselství. 

Informace jsme šířili i v podobě letáků, které jsme distribuovali v tištěné 

podobě zejména dětem a rodičům, a v elektronické formě širokému spektru 

odborných pracovišť (např. vzdělávací a poradenské instituce, orgány 

sociálně právní ochrany dětí, policie), jejichţ pracovníci mohou naši sluţbu 

doporučit potřebným dětem a rodinám, a rovněţ ji mohou vyuţít sami. 

Zvoleným prostředkem pro kampaň byly 

polepové fólie na vnější straně vozů hromadné 

městské dopravy. Fólie byly vylepeny 

na vozech tramvají ve městech Praze, Brně, 

Ostravě, Plzni a Liberci po dobu měsíců března 

a dubna.  

          

 

 



 

Úspěchem navíc byla kampaň ve vozech 

praţského metra – naše plakátky byly 

umístěny v rámečcích ve vozech metra jako 

sponzorský dar firmy JCD.  

 

 

 

Média 

Navazujeme spolupráci s médii. Vycházejí články v periodicích jak odborných, 

tak pro širokou veřejnost, které informují o řešené problematice. Za veliký 

úspěch povaţujeme zejména dlouhodobou spolupráci s nejčtenějším 

zpravodajským serverem Novinky.cz.  

Proběhly rovněţ vstupy ve zpravodajstvích ČT.  

 

 

 

 

 

Notes 4 Kids                                          

Díky finanční podpoře Hlavního města Prahy a týmu nadšenců z řad 

producentů a hudebníků začal v létě vznikat hudební videoklip Notes for Kids 

(N4K), který má zviditelnit sluţbu linky 116 000 široké veřejnosti. Do jeho 

tvorby se zapojily známé osobnosti ze světa českého šoubyznysu, aby 

podpořily linku 116 000 a zejména všechny děti, kterým tato suţba pomáhá. 

Videoklip definitivně spatřil „světlo světa“ v prosinci. ( ) www.notes4kids.cz 

 



Spolupráce s MCE 

Zúčastnili jsme se (v zastoupení) valného shromáţdění mezinárodní federace 

Missing Children Europe (MCE) v Bruselu, která zastřešuje mj. síť národních 

linek 116 000. Zde jsme prezentovali dosavadní činnost naší organizace 

a zejména linky Ztracené dítě. Byli jsme přijati ke členství ve federaci, 

dle pravidel federace po dobu následujícího roku prozatím coby člen – 

čekatel.   

               

Další aktivity a spolupráce  

V březnu se na základě inciativy gestora Linky Ztracené dítě, Ministerstva 

Vnitra (Odboru prevence kriminality), sešla Meziresortní pracovní skupina. 

Jednání bylo zaměřeno zejména na hledání moţností jak začlenit linku 

116 000 do věcného a finančního rámce systému prevence kriminality 

a hledání moţností, jak zajistit její udrţitelnost i po skončení financování ze 

strany Evropské komise. Jednání se kromě zástupců Linka Ztracené dítě 

a Linky bezpečí zúčastnili zástupci ministerstev – vnitra, práce a sociálních 

věcí, školství a policie České republiky.  

Účastnili jsme se konferencí zaměřených na 

témata, jako je bezpečí dětí na internetu nebo 

domácí násilí.  

U příleţitosti jsme Mezinárodního dne 

pohřešovaných dětí (25. 5.) jsme uspořádali 

několikadenní propagační akci s hlavním 

stanovištěm na Náměstí Míru. Odsud jsme 

vycházeli v doprovodu dětí do ulic v praţském 

centru, kde jsme rozdávali veřejnosti 

informační materiály včetně potištěných 

náramků pro děti, klíčenek a podobně. Trička, 

letáky a propagační předměty jsme obdrţeli 

jako sponzorský dar od firmy M2C.  

 

O letních prázdninách jsme díky podpoře organizátorů akce mohli 

na hudebním festivalu EUFORIE. CZ na Václavském náměstí 

http://www.euforiepraha.cz/


jako vystavovatelé informovat návštěvníky o našich sluţbách. V září jsme měli 

díky podpoře partnerské firmy Svět v bezpečí s. r. o. moţnost prezentovat své 

sluţby i na veletrhu FS Days pro lidi, kteří se zajímají o moţnosti, jak 

zabezpečit nejen svůj domov, ale i bezpečí svých dětí. Veletrh se konal v PVA 

EXPO Praha. 

Na Světový den prevence týrání a zneuţívání dětí 19. 11. jsme se zapojili do 

Happeningu Stop násilí na dětech, který pořádala Správa zdravotních 

a sociálních sluţeb v Chebu. 

Navázali jsme spolupráci se SOS dětskými vesničkami, která vyústila 

ve společný projekt pro rok 2015. Ten by měl být zaměřen především 

na informovanost školních dětí a pedagogů o problematice zneuţívání a násilí 

na dětech (včetně šikany). 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

Počty a struktura kontaktů 

V roce 2014 na Lince Ztracené dítě proběhlo 1327 kontaktů.  66% z těchto 

kontaktů tvořily kontakty opakované. Potvrzuje se, ţe řešená problematika si 

často vyţaduje dlouhodobější spolupráci. I nadále se, dle očekávání, na linku 

obraceli zejména dospělí (přes 80%) kontaktů.  Na linku se obraceli vedle 

rodičů dětí (60%), dalších příbuzných, blízkých osob či zainteresované 

veřejnosti i profesionálové pracující s dětmi (např. pedagogičtí, sociální 

pracovníci). Pro hledání optimálních moţností pro děti, kterých se jednotlivé 

příklady týkají, je spolupráce s dalšími zainteresovanými odborníky a subjekty 

nezbytná, a tak 14% kontaktů tvoří komunikace právě s nimi. 

24% případů měl mezinárodní rozsah.  Nejvíce případů se týkalo dětí do 5 let 

(33%).  

Řešená problematika 

 

dítě na 
útěku  7% 

rodičovský 
únos  23% 

ztracené, 
zraněné nebo 

jinak 
pohřešované 

dítě  3% 

ohrožené dítě 
51% 

dítě sexuálně 
zneužívané, 

vykořisťované  
15% 

ostatní 1% 
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Z plánů na další rok 

Jedním z našich cílů je navazovat uţší spolupráci s dalšími linkami 116 

v České republice. Chystáme se na další vyjednávání s klíčovými aktéry, 

zejména s ohledem na zajištění bezplatnosti a udrţitelnosti linek 116. K těmto 

jednáním MV opět svolá meziresortní pracovní skupinu, do níţ přizve další 

důleţité subjekty státní správy. 

 

Chtěli bychom se více zapojit do přeshraniční spolupráce, a to nejen se 

zahraničními linkami 116 000, ale i další organizacemi, pohybujícími se na poli 

ochrany práv dětí, mimo jiné prostřednictvím společných projektů 

s mezinárodní účastí. 

 

Velmi důleţité je pro nás pěstovat a rozvíjet spolupráci se školami a dalšími 

zařízeními pro děti a mládeţ, kde bychom chtěli šířit povědomí o naší sluţbě a 

problematice řešené na lince 116 000. 

 

Součástí našich vizí je i hledání moţností pro rozšíření provozu Linky První 

psychické pomoci 116 123. 

 

V neposlední řadě plánujeme stále rozvíjet naši sluţbu a budovat její kapacity 

– vzdělávat se v potřebných oblastech, budovat technické zázemí linky, hledat 

finanční zdroje. Chceme být plnohodnotnou integrální součástí systému 

ochrany práv dětí nejen v ČR, ale i v rámci Evropy a naplňovat tak 

celoevropskou vizi poslání linek 116 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grantová podpora 

Evropská komise – prostřednictvím programu Daphne  

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR 

Nadace Naše dítě o. s. 

 

Dary a materiální podpora 

Hlavní město Praha 

Praţská vodohospodářská společnost a.s. 

Praţská plynárenská a. s. 

Praţské vodovody a kanalizace a. s. 

Mark2 Corporation Czech a. s. 

Advokátní kancelář Veronika Parmová 

Archetyp o. s. 

Alza.cz a. s. 

Galerie Kodl s. r. o. 

GOPE Systems a. s. 

Pavel Kotvald 

 

Nemateriální podpora 

Tým projektu Notes4Kids 

Notes from Prague 

 

          PODPOŘILI NÁS 



 

 

 

Jarmila Kubáňková, předsedkyně spolku Ztracené dítě 

jarmila.kubankova@linkaztracenedite.cz 

Ztracené dítě o. s. 

Hněvkovská 1241/34, 148 00  Praha 4 (sídlo sdruţení) 

IČ: 22753974 

právní forma – zapsaný spolek, spisová značka L 23949 vedená u Městského 

soudu v Praze 

T: 245 501 600  

E: 116000@linkaztracenedite.cz  

I: www.linkaztracenedite.cz 

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

Číslo účtu: 4200360850/6800 

 

Pro další informace o naší činnosti a sluţbách nás neváhejte kdy-koli 

kontaktovat. 
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