Česká linka důvěry konečně členem světové federace
Tisková zpráva
Vídeň, 13. července 2010 – Brněnská Modrá linka byla v úterý odpoledne jako první
a jediná linka důvěry z České republiky oficiálně přijata do Mezinárodní federace
telefonických krizových služeb IFOTES. Stalo se tak během osmnáctého kongresu, který
se v těchto dnech koná ve Vídni a účastní se ho tisíc dvě stě delegátů organizací z celého
světa.
Linky důvěry mají ve světě více než padesátiletou tradici a pracují stále na stejném principu.
Umožňují anonymní a bezpečný telefonický nebo emailový kontakt za účelem rozhovoru
o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při
zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách
a kontaktech na navazující zařízení. Modrá linka svým klientům z řad dětí, mládeže
i dospělých, pomáhá již šestnáctý rok. „Nepůsobíme jen v Jihomoravském kraji, ale v celé
České republice. Často nás kontaktují také lidé, kteří odjeli do zahraničí,“ přiblížila klientelu
vedoucí linky důvěry Bohuslava Horská a dodala: „Členství Modré linky v IFOTES znamená
podporu vývoje, rozšíření možností vzdělávání a zkvalitňování služeb pro klienty, které tímto
krokem získává další rozměr.“
Mezinárodní federace telefonických krizových služeb IFOTES byla založena v roce 1967
a od počátku úzce spolupracuje s vedením EU, OSN a dalšími organizacemi světového
významu. „Považujeme za důležité být součástí širšího mezinárodního společenství
a moci se účastnit vývoje a růstu služeb telefonické krizové pomoci“, reagoval na přijetí
Modré
linky
předseda
její
správní
rady
Ladislav
Ptáček.
„Současně
se domníváme, že sami toto společenství máme čím obohatit. Mnoho lidí zaujala například
konference věnovaná internetovému poradenství, kterou budeme organizovat letos v říjnu,“
zmínil dále Ladislav Ptáček.

Další
informace
můžete
získat
na
www.modralinka.cz,
www.ifotescongress2010.org, nebo nás neváhejte, prosím, kontaktovat.
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