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Dobrý deň.

Chcem Vám touto cestou predstaviť Národnú linku na pomoc deťom v ohrozeníVIAC AKO Nl(c)K (ďalej

len NL).

NL je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sekcie rodiny v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (podľa 5 73 ods.] pismena o).

Ústredie PSVR implementuje Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, v rámci ktorého je
zriadenieNárodnej linky na pomoc deťom v ohrození samostatnou aktivitou projektu.

Zriadenie a prevádzkovanie NL je zároveň jednou z úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a taktiež
aj Akčného plánu na roky 2020 — 2021 vychádzajúci z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.

Národná linka poskytuje krízovú intervenciu,poradenstvoa prevenciu pre deti ohrozenénásilím bezplatne
formou chatu a e-maílom na adresewww.viacakonicm24 hodín 7 dní v týždni. Pomoc poskytujú vyškolení
odborníci z oblasti sociálnych vied, psychológie a sociálnej práce. Je dostupná aj ako mobilná aplikácia „Viac
ako nijc)k“. Linka je neanonymná/anonymná— vzhľadom k okolnostiam.

Klient NL je:

-dieťa, ktoré je ohrozené násilím, je obeťou násilia ale aj ktoré má problémy napr. so vzťahmi v rodine, s
rovesníkmi, so závislosťami, je osamelé, má samovražedné(suicidálne) sklony atď. a požiadalo o pomoc NL
prostredníctvom platformy microsite alebo mobilnej aplikacie;

-dospelá osoba alebo dieťa, ktorá/ktoré chce oznámiť či konzultovať prípad násilia na inom dieťati a
obrátila/obrátilo sa na NL prostredníctvom microsite alebo mobilnej aplikácie;

—osoba, ktorá žiada informácie o možnostiach a postupoch pri eventuálnom ohrození násilím;

-osoba, ktorá sa obrátila na NL prostredníctvom platformy microsite alebo mobilnej aplikácie.

Prostredníctvom emailu Vám boli zaslanéplagáty, bannery a tlačová správa k NL. V tomto momente Vám
posielam nálepky k propagácii NL aj fyzicky. Ak ste nedostali email s prílohami k NL, informujte ma, prosím, na
emaile Diana.Kriskovavži'upsvrgovsk .

Chcem Vás požiadať ospolupra'cu vzmysle zverejnenia informácií oNárodnej linke na pomoc deťom
vohrozeni VIAC AKO NI(c)K na Vašich web stránkach, prípadne na verejných tabuliach Vašich inštitúcii.
Zváženie akým spôsobom budete propagovať linku nechávam na každom z Vás.

Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc a spoluprácu.

S pozdravom,

V Košiciach 6.12.2021 ................................................

Mgr. Diana Krišková

Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice


