POMÔŽTE NÁJSŤ

Dominika Gajdárová a Martin Gajdár

Dominika Gajdárová (6)

Martin Gajdár (8)

Martin Gajdár (8 rokov) Narodený 08.9.2005. Má plavé vlasy a bledo- hnedo-zelené oči, zvláštný tvar ušiek
v hornej časti trochu skrútené a trochu odstávajúce.
Dominika Gajdárová(6 rokov) Narodená 15.8.2007. Má vlnité plavé vlasy a bledo-hnedo-zelené oči s
výraznými mihalnicami, keď plače má na tvári (nos a očko) červené fľaky.

Akékoľvek informácie o deťoch môžete poskytnúť polícii na čísle
158 alebo na Linke pre hľadané deti 116000
Linka 116 000 je krízová telefonická non-stop linka, dostupná z pevných sietí
a sietí mobilných operátorov Orange, T- Mobile a O2. Linka je bezplatná
z územia SR.

25. máj je deň, kedy si svet pripomína smutné príbehy detí, ktoré sa nevrátili domov. Je to
čas, kedy vyjadrujeme pocit solidarity a nádeje všetkým rodičom, čo nemajú žiadne nové
správy o svojich stratených deťoch.
Pre organizácie, zapojené do projektu "Hľadané deti" (www.hladanedeti.sk) je to aj začiatok
každoročnej kampane na zviditeľnenie témy stratených detí.
Linka detskej istoty, prevádzkovateľ čísiel 116 111 a 116 000, je jednou z nich.
V súvislosti s tohoročnými aktivitami v rámci Medzinárodného dňa nezvestných detí Vás
Linka detskej istoty prosí o pomoc pri šírení informácie o hľadaných deťoch Gajdárových
(letáčik v prílohe). Matka ani úrady už dva roky nemajú žiadnu správu o deťoch, nie je
známy ich zdravotný stav a či je o nich riadne postarané. Na otca je vydaný európsky
a medzinárodný zatýkací rozkaz.

Čím väčší počet ľudí, túto informáciu dostane, tým je väčšia šanca, že niekto poskytne
informáciu o pobyte alebo stave detí. Je možné, že navštevujú školu na Slovensku alebo sú
v starostlivosti nejakého pediatra.

Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste podľa svojich možností túto výzvu
 publikovali na svojej web stránke, na informačnej tabuli mesta/obce
 preposlali pediatrom aj školám, ktorých ste zriaďovateľom - túto možnosť
považujeme za mimoriadne účinnú.

Oceníme, ak prijmete našu prosbu s porozumením. Zároveň Vás prosíme o spätnú väzbu
na gabika@unicef.sk

Gabriela Krupčíková,
koordinátor projektu

V Bratislave 24.5.2013

