
 
Jsme připraveni podat ti kdykoli přátelskou ruku a pomoci ti

najít cestu ven z tvých potíží a starostí.

JSME TU PRO TEBE.JSME TU PRO TEBE.    

MÁŠ PRÁVO BÝT ZASE ŠŤASTNÝ NEBO ŠŤASTNÁ!

S čím se na nás můžeš obrátit?S čím se na nás můžeš obrátit?
MÁŠ  PROBLÉMY VE ŠKOLE?

a) Ve škole mi to nejde.  Doma mi pořád  nadávají za  špatné
známky. Hrozí mi propadnutí, asi budu muset utéci z domova.
b) Mám strach chodit do školy.  Všichni mi ubližují. Nemám
žádné kamarády.
c) Nechce se mi chodit do školy, nebaví mě to. Párkrát jsem už
byl za školou. Teď ale mám strach, že to „praskne“ a nevím, jak z
toho ven.
d) Zničil jsem spolužákovi drahou věc. Všichni tvrdí, že to bylo
schválně a jsou proti mně. Bojím se jít do školy, mám strach, co
bude, až se to dozví doma. 



MÁŠ PROBLÉMY DOMA?MÁŠ PROBLÉMY DOMA?
  a) Cítím se osaměle. Mám pocit, že mi nikdo nerozumí. Nemám své

soukromí.
b) Nerozumím si se sourozenci, připadám si cizí…ztracený/á.
c )Nikdo se mnou nemluví o mé biologické, původní rodině.
d) O mých biologických rodičích slyším samé ošklivé věci. Nevím, co si
mám myslet…
e) Moje pocity, přání a to, co bych skutečně chtěl/a si nechávám pro
sebe, protože když se svěřím, nikdo mi nenaslouchá.

MÁŠ PROBLÉMY S JINÝMI DĚTMI ?MÁŠ PROBLÉMY S JINÝMI DĚTMI ?
  a) Nikdo se nechce se mnou kamarádit, protože jsem v pěstounské

péči a ne u mámy a táty, jako ostatní. 
b) Nemáme moc peněz a mně se kvůli tomu všichni smějí.  Připadám
si hrozně osaměle, stydím se. 
c) Na mobilní telefon mi chodí urážlivé a sprosté   zprávy.
Ponižujeme mě to a mám už z nich docela hrůzu. Nevím si s tím
rady.
d) Kamarád/ka mě nafotil/a, když jsem byl/a jen ve spodním
prádle, že prý je to z legrace. Teď ty fotky ale rozeslal/a všude na
sociální sítě. Je to hrozně ponižující. Úplně všichni se mi smějí. 
 Jsem zoufalý/á a bezradný/á.



Věř, že každý i ten sebezapeklitějšíVěř, že každý i ten sebezapeklitější
problém má řešení, z každého vede cestaproblém má řešení, z každého vede cesta
ven. U těch lehčích potíží a trablů ti můžuven. U těch lehčích potíží a trablů ti můžu
poradit, dát ti doporučení, ukázat ti neboporadit, dát ti doporučení, ukázat ti nebo

pomoci, jak se svého trápenípomoci, jak se svého trápení    zbavit.zbavit.  

  
    Máš svá práva, třeba jsi ještě hodněMáš svá práva, třeba jsi ještě hodně

malý nebo malá. Pokud je neznáš, já tě smalý nebo malá. Pokud je neznáš, já tě s
nimi seznámím, a věř, že se takénimi seznámím, a věř, že se také

postarám, aby tvá práva nebyla nikým apostarám, aby tvá práva nebyla nikým a
ničím porušována.ničím porušována.



KDE NÁS NAJDEŠ ?KDE NÁS NAJDEŠ ?
        „DĚTSKÝ ÚSVIT“, Z.S.„DĚTSKÝ ÚSVIT“, Z.S.
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