Modrá linka se účastní zítřejšího Světového dne prevence sebevražd
Tisková zpráva
Brno, 10. září 2010 - Světová zdravotnická organizace (WHO) spolu s Mezinárodní asociací
pro prevenci sebevražednosti (IASP), která letos slaví 50 let svého vzniku, každoročně
vyhlašují 10. září Světovým dnem prevence sebevražd. Brněnská Modrá linka se letos
oficiálně zařadila do celosvětového programu a chce spolu s mnoha dalšími organizacemi ve
světě upozornit na závažnost náročných životních období mnoha lidí kolem nás a rizika, které
mimo jiné často hrozí v případě nevšímavosti vůči problémům druhých.
Kromě linky důvěry (tel. 549 241 010 nebo 608 902 410, email. help@modralinka.cz),
na kterou se mohou lidé obracet denně od devíti hodin ráno do devíti hodin večer, Modrá
linka provozuje rovněž Psychologickou poradnu v centru Brna (Anenská 10). Na konzultace
mohou přijít lidé každou středu odpoledne a jsou zdarma. „Vzhledem k zítřejšímu Světovému
dni prevence sebevražd je Psychologická poradna Modré linky výjimečně otevřena od 14
do 16 hodin (pro klientybez objednání) a dále dle potřeby (pouze pro objednané klienty).
Rezervace konkrétní hodiny je možná telefonicky na čísle 549 216 141 nebo emailem
na adrese manager@modralinka.cz,” informuje ředitelka občanského sdružení Jana Zárubová.
V České republice dle údajů ČSÚ zemře sebevraždou kolem 1 500 obyvatel. Toto číslo,
ačkoli existuje mírná tendence k jeho snižování, se během poslední desítky let příliš nemění
a stále je o několik set vyšší než počet zemřelých při dopravních nehodách. Údaje českého
statistického úřadu hovoří i o vysokém počtu nedokonaných sebevražd – ať už
demonstračních nebo „jen“ „nepovedených“ pokusů. Číslo je 5x vyšší než počet sebevražd
dokonaných.
„Zapalme tento pátek ve 20 hodin svíci u okna na památku těch, kteří odešli s tohoto světa
vlastní silou a rozhodnutím, a těch, kteří přežili, i jako výraz podpory prevence
sebevražednosti,“ vyzývají organizátoři Světového dne prevence sebevražd i pracovníci
Modré linky.
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