Podpora duševního
zdraví v době
válečného konfliktu
Підтримка психічнoго
здоров‘я під час
воєнного конфлікту

Válečný konflikt na Ukrajině má dopad na psychiku všech z nás. Jde o závažný
zásah do našich životů, protože musíme čelit situaci, na kterou nejsme
připraveni. Vytvořili jsme proto tento materiál, který může být užitečný
pro ty, kdo potřebují pomoc a utíkají před válkou a také pro ty, kteří pomoc
sami nabízejí. Najdete v něm praktické informace, co můžete pro své duševní
zdraví v této mimořádné situaci udělat, jak podpořit děti nebo ty, kdo truchlí,
ale také, kam se můžete sami obrátit pro odbornou pomoc.
Воєнний конфлікт в Україні впливає на психіку кожного з нас, адже йдеться
про серйозне втручання до нашого життя коли ми вимушено зустрічаємося
з ситуацією, до якої ми абсолютно не підготовлені. Саме тому ми створили
цей матеріал, який може бути корисним для тих, хто потребує допомоги,
тікаючи від війни; а також для тих, хто сам допомагає. Тут ви знайдете корисну
інформацію щодо того, як ви можете подбати про своє душевне здоров‘я в цій
надзвичайній ситуації; як підтримати дітей або тих, хто переживає горе; а також
вказівки щодо того, куди ви можете звернутися за професійною допомогою.

OBSAH BROŽURY

1. Pro laiky, kteří dobrovolně poskytují uprchlíkům před válkou
ubytování a jinou humanitární pomoc .......................................................................
Pomáhejte rozvážně ...............................................................................................................
Myslete na sebe ............................................................................................................................
Jak podpořit toho, kdo truchlí ....................................................................................
2. Všem, kteří se rozhodli uprchnout před válkou do bezpečí ............
Truchlení je normální .............................................................................................................
Nemusíte na to být sami ....................................................................................................
Jak o sebe pečovat ....................................................................................................................
Pro rodiče s dětmi ......................................................................................................................

4
5
5
6
7
7
8
8
9

		Jak poznat, že je dítě traumatizované ......................................... 9

		Odborník může pomoci i dětem ....................................................... 10
		Jak podpořit dítě v novém prostředí ............................................. 10
Osobní krizový plán .................................................................................................................. 12
3. Kontakty na odbornou pomoc ............................................................................................. 13

ЗМІСТ БРОШУРИ

www.nevypustdusi.cz
@nevypustdusi
2

1.

Для (над)звичайних людей, які на добровольній основі 		
надають біженцям житло та іншу гуманітарну допомогу .... 16
Допомагайте обачно ....................................................................... 17
Думайте і про себе .......................................................................... 17
Як підтримати людину, яка переживає горе ......................... 18

2.

Для всіх, хто вирішив бігти від війни до безпеки ....................
Горювати - це нормально .............................................................
Ви не зобов‘язані бути в цьому на самоті .............................
Як піклуватися про себе ...............................................................
Для батьків .........................................................................................

19
19
19
20
21

		Як розпізнати, що дитина травматизована ............ 21
Професіонал може допомогти і дітям ...................... 21
Як підтримати дитину в новому середовищі ......... 22
Особистий кризовий план ............................................................ 24
3.

Контакти для отримання професійної допомоги .................... 25
3

1.
Pro laiky, kteří dobrovolně poskytují
uprchlíkům před válkou ubytování a jinou
humanitární pomoc
V návaznosti na události na Ukrajině se zvedla obrovská vlna solidarity,
prostřednictvím pomoci vyjadřujeme naši spoluúčast a to, že nejsme

Pomáhejte rozvážně
1.

2.

Nemusíte vždy vědět, co dělat a mít odpovědi na všechny otázky.

3.

Nejste lékař, psycholog, právník ani sociální pracovník - dělejte jen to, co
je ve vašich možnostech.

4.

způsobem. Někdo je rozrušený, pláče nebo reaguje ustrašeně, jiný může

reaguje odlišně a je důležité v ní postupovat s ohledem na své vlastní

být podrážděný, nebo bude mlčet a nedávat najevo žádné emoce.

psychické fyzické síly.

Každý z nás má jiné časové, finanční i materiální možnosti. O míře pomoci,
kterou nabídneme, se můžeme rozhodovat denně podle toho, jaké jsou naše
momentální kapacity. Pokud vidíme v pomáhání druhým hluboký smysl,
můžeme mít tendence přebírat z a ně více zodpovědnosti a odsouvat naše
vlastní potřeby do pozadí. Nezapomínejme, že pokud se vyčerpáme na za-

5.

Pokud se dokážeme dobře postarat o sebe,
můžeme být oporou i pro druhé.
Myslet při pomoci druhým i na sebe není sobectví. Pomáhejme rozvážně
a dobře rozložme vlastní síly. Nevíme, jak dlouho budeme muset náročné
situaci čelit. Na naši psychiku nemá vliv jen okolí, ale i životní styl, jaký vedeme.

Zkuste to přijmout a rozvíjejte soucit s druhými.
6. Buďte tolerantní vůči kulturním rozdílům. Řeč těla, klidná gesta a úsměv
mohou překonat jazykovou bariéru.

Myslete na sebe
1.

Myslete na své potřeby - dostatečně spěte, věnujte se pohybu, choďte
ven, setkávejte se s přáteli. Nevyčítejte si to.

2.

Nesrovnávejte vaše problémy s lidmi, kteří jsou přímo zasažení válkou.
Každý z nás je v jiné situaci.

3.

Hledejte oporu v širší komunitě lidí, sdílejte s rodinou a přáteli, jak se
cítíte.

4.

Obsah na sociálních sítích konzumujte střídmě a informace hledejte
z ověřených zdrojů.

5.

Nemusíte být druhým k dispozici ve dne i v noci. Každá nabídka pomoci
je dobrovolné rozhodnutí - hlídejte si vlastní síly.

Pokud chceme dávat, potřebujeme dodržovat zásady psychohygieny a mít
zdroje, ze kterých můžeme čerpat.

Neočekávejte vděčnost. Počítejte s tím, že mohou nastat i nepříjemné
situace, kdy dojde k nedorozumění, nebo jiné reakci, než byste očekávali.

čátku, nemůžeme pomáhat dlouhodobě a sami se dostaneme do situace,
kterou přestaneme zvládat.

Lidé, kteří ztratili domov a blízkou osobu, zažili trauma. Přicházejí
do neznámého prostředí, truchlí. Každý se s tím vyrovnává vlastním

lhostejní vůči utrpení jiných lidí. Každý ale na takovou mimořádnou situaci

Nabídnutí pomoci je dobrovolné
rozhodnutí každého člověka.

Pomoc aktivně nabídněte, ale nenuťte. Reagujte na to, co je potřeba.

Respektujte rozhodnutí druhého člověka a přijměte i případné odmítnutí.

6.

Pokud cítíte, že je toho na vás moc, řekněte to někomu. Vyhledejte
odbornou pomoc.
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Je možné, že se vaše ochota a kapacita pomáhat bude v čase měnit.
Kromě pomoci druhým vedete také svůj osobní život, který se válkou
nezastavil. Je přirozené, že se priority v čase mění. Nikdo vám nemůže
vyčítat, pokud se rozhodnete dál nepomáhat, a zaměřit se více na sebe.
Ve všech situacích, kdy cítíte, že je toho na vás moc a potřebujete si o tom
s někým promluvit, se můžete obracet na Linku první psychické pomoci

116 123, která je k dispozici anonymně, zdarma, nonstop. Další kontakty
najdete na konci brožury.

2.
Všem, kteří se rozhodli uprchnout před
válkou do bezpečí

Pomoc, kterou vám nabízíme, se týká duševního zdraví. Rady a doporučení,
které vám předkládáme, vycházejí z mnohaletých zkušeností odborníků, kteří
pracují s dospělými a s dětmi, a pomáhají jim zvládnout těžké životní situace.

Jak podpořit toho, kdo truchlí?
Pozůstalí jsou v situaci, kdy jejich svět zasáhla obrovská rána a bolest. Jejich
situace může být podobná, ale u nikoho není stejná. Mohou cítit bezmoc,
zlost a naštvání, ale také strach, výčitky a pocity selhání.

Jak podpořit toho, kdo truchlí?
1.

Nabídnout prostor, kdy se může vypovídat – pokud chce.
Zeptat se za nějakou dobu znovu.

2. Zeptat se, jak se cítí.
3. Zeptat se, co potřebuje a ujistit ho/ji, že je v pořádku, pokud 		
ho/ji teď nic nenapadá.
4. Být tichým a naslouchajícím společníkem, bez hodnocení, 			
soudů a nároků.
5. Nedávat nevyžádané rady, nesnažit se ho/ji za každou cenu rozveselit.
6. Respektovat, že truchlení potřebuje čas. Neexistuje měřítko, kdy
už to bude “v pohodě.”
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Nemusíte na to být sami.
Pokud se u vás objevují výrazné změny nálad, trápí vás úzkost, velká bolest,

U dětí zasažených válkou můžete pozorovat změny v chování. Jedná se

smutek, trpíte nespavostí nebo se vám vrací nepříjemné vzpomínky a zážitky,

o reakci na traumatickou událost. V takové chvíli je třeba je podpořit a pomoci

nemusíte na to zůstat sami. Pro takové situace jsou tady odborníci, kteří jsou

jim obnovit pocit jistoty a bezpečí. Každé dítě potřebuje svůj čas a zejména

zvyklí provázet lidi v nejnáročnějších životních situacích. Vyslechnou vás

mladším dětem je vhodné dopřát na začátku dostatečně dlouhý společný

v bezpečném prostředí, nebudou vás soudit a pomůžou vám i vašim dětem

čas s matkou. Poté se mohou pozvolna začít zapojovat do volnočasových

lépe se s celou situací vyrovnat. Není chybou za nimi přijít s čímkoliv, co vás

aktivit, např. chodit na hřiště a začít se seznamovat s jinými dětmi a postupně

trápí. Kontakty, na které se můžete obrátit najdete na str. 13.

bourat jazykovou bariéru. Zapojení do školní docházky může následovat až

Jak o sebe pečovat
Procházíte krizovou situací, která na vás klade velkou zátěž. Následující tipy
vám mohou pomoci k zotavení a k tomu, abyste se postupně cítili lépe.
1. Umožněte si prožít všechny emoce
Můžete cítit bezmoc, strach, vztek, smutek. Emoce nejsou dobré
a špatné, prostě jsou a jsou přirozenou reakcí na to, co se děje. 		
Nemůžete si vybrat, jak se cítíte. Nevyčítejte si ani příjemné pocity,
pokud prožíváte radost a smějete se, nebo si nějakou činnost užíváte.
2. Sdílejte s okolím, jak se cítíte a nestyďte se požádat o pomoc
Je ale v pořádku pomoc odmítnout, pokud to tak cítíte.
3. Zaměřte se na krátkodobé cíle
Zkuste se zaměřit na další den, naplánujte si aktivity, kterými ho
naplníte a buďte k sobě laskaví, pokud se vám nepodaří vše splnit.
4. Snažte se dostatečně spát a dbejte na pravidelnou stravu a pohyb
Váš denní režim může vypadat úplně jinak, ale pokud je to možné,
udržujte některé z rituálů, na které jste byli zvyklí - dejte si kávu
nebo čaj, zacvičte si.
5. Najděte si čas pro sebe
Najděte si klidné místo a pohodlně se usaďte. Udělejte několik 		
nádechů a pomalých výdechů.
6. Nezůstávejte na to sami
Pokud cítíte, že je toho na vás moc, řekněte to někomu ve svém okolí.
Není ostuda vyhledat odbornou pomoc.
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Pro rodiče s dětmi

výhledově v řádu týdnů nebo měsíců.

Jak poznat, že je dítě traumatizované?

Mezi typické reakce dětí, které zažily válku, patří:
1. Vyhýbání se čemukoliv (situacím, lidem, zvukům), co jim připomíná
traumatický zážitek.
2. Intenzivní smutek a plačtivost, skleslost, apatie, podrážděnost
a vztek. Děti mohou být agresivní, neklidné, mohou mít potíže se 		
spánkem a soustředěním.
3. Vrací se jim vzpomínky na život ohrožující situace, které se mohou 		
objevovat kdykoliv v průběhu dne, zejména pokud jim je něco 		
připomene.
4. Mohou se lekat běžných zvuků nebo pohybů v okolním prostředí.
Mohou trpět pocity viny a mít výčitky.
5. Mladší děti se mohou začít pomočovat a přechodně přestat zvládat
sebeobslužné činnosti a aktivity, které zvládaly samy bez pomoci 		
dospělého.
6. I děti, které působí jako bezproblémové a že vše zvládají, mohou 		
potřebovat pomoc.
Podrobný přehled možných reakcí dětí a adolescentů na katastrofickou
událost včetně doporučení, jak jim pomoci se s ní vyrovnat a informacemi,
jak s nimi o válce hovořit, najdete na stránkách Centra Locika - bit.ly/Jak_
mluvit_s_detmi_o_valce

nebo

bit.ly/Reakce_deti_na_katastrofickou_

udalost
9

Odborník může pomoci i dětem
Pokud vaše dítě prožívá obtíže, můžete se obrátit také na pomoc odborníka
- dětského psychologa nebo psychiatra pro děti a dorost, který podpoří dítě
ve zvládnutí náročné situace. Psycholog s dětmi pracuje formou rozhovoru
a hry, psychiatr pro děti a dorost předepisuje léky.

3. Mluvte s dítětem o tom, co mu pomáhá, když mu není dobře. Pokud
to jen trochu jde, vytvořte si v novém prostředí klidný kout - sezení s dekou,
koberec, polštáře, kam se může dítě uchýlit, pokud potřebuje klid a čas
na sebe. Vyplňte si s dítětem krizový plán, který najdete na str. 12.
4. Pokud dítě zasáhla ztráta blízké osoby (odloučení nebo úmrtí), potřebuje
čas a klid, aby mohlo projít procesem truchlení. Důležité je uvědomit si,

že se dítě dostává do úplně nového kulturního i jazykového prostředí
a zprvu může reagovat stažením se a navázáním na osobu, která je mu
blízká.
5. Hra a malování je pro děti přirozený způsob, jak se s náročnými

situacemi vyrovnávat a zvládat je. Pro mnoho dětí, zvláště mladších, je

těžké hovořit o tom, co viděly a zažily. Hledejte různé způsoby vyjádření
toho, co cítí - kreslení, vyrábění, tanec, poslech hudby, sporty.
6. Dodržujte pravidelné rituály, kdy budete mít s dítětem na sebe vyhrazený

čas. Může jít o společnou četbu, povídání, procházku, tulení v posteli nebo

třeba oblíbenou hru.
7. Dopřejte dítěti dostatek času na přizpůsobení a zvládnutí změn, netlačte
na něj. Nenuťte dítě mluvit o tom, co se přihodilo, ale berte to jako fakt

a nedělejte, že se nic nestalo. Vy i dítě prožíváte různé emoce, nebojte se
přiznat, že něco cítíte. Vám i vašemu dítěti pomůže vědomí toho, že spolu
můžete o věcech mluvit a nemusí být tabu.
8. Pokuste se navázat kontakt s dospělou osobou ve škole. Pokud cítíte
důvěru k dospělé osobě ve škole, domluvte se s ní, aby si více všímala, jak
se dítěti daří a aby za ní dítě mohlo v případě potřeby zajít.

Jak podpořit dítě v novém prostředí
1. Mluvte s ním o nadcházejících změnách. Plánujte společně, jak bude jeho
den vypadat, kdy bude vstávat…
2. Zeptejte se, kolik toho chce sdílet s ostatními. Respektujte přání dítěte
a při zapojení do školní docházky s ním proberte, jakým způsobem budou
informováni spolužáci a učitelé.
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3.
Kontakty na odbornou pomoc

Nezůstávejte na všechno sami. Vyhledat odbornou pomoc není ostuda.
Odborníci jsou tady pro vás i vaše děti a vědí, jak vám s tím pomoct. Najdete
je na různých podpůrných linkách, kam můžete volat, nebo můžete vyhledat
službu, která vám umožňuje osobní konzultaci. Odborná pomoc psychologů
i psychiatrů je v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Najdete ale i odborníky, kteří pracují v soukromých ambulancích a jejich
služby hradí sám klient. Je proto vhodné si při prvním kontaktu ověřit, jakým
způsobem je služba financována.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdravotnické informace pro Ukrajince/ky, kteří přijeli do ČR.

+420 226 201 221 (předvolba č. 2), www.mzcr.cz

Terapeutická linka Sluchátko ZDARMA

6 anonymních hovorů pro cizince/ky zasažené děním na Ukrajině.
+420 212 812 540, www.linkasluchatko.cz

Sociální klinika ZDARMA

3 online krizové konzultace nebo 12 sezení v rámci terapie pro lidi
postižené situací na Ukrajině. bit.ly/Socialni_klinika

Hlavu nad vodou ZDARMA

Terapie pro lidi v ČR, kteří mají známé na Ukrajině, Ukrajince/ky
v ČR i mimo ČR a dobrovolníky, kteří v aktuální situaci zajišťují
humanitární pomoc. bit.ly/Terapie_zdarma

InBáze

Psychologické poradenství pro migranty, kteří mohou mít obavy o svoji
rodinu a budoucnost nebo se setkávají s většími projevy nenávisti.
terapie@inbaze.cz, +420 739 037 353, bit.ly/InBaze

Czech Psychology Network for Global Changes
Adresář psychologů, bit.ly/cpng_ukraine
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Poznámky

Підтримка психічнoго здоров‘я під час воєнного конфлікту
Воєнний конфлікт в Україні впливає на психіку кожного з нас, адже
йдеться про серйозне втручання до нашого життя коли ми вимушено
зустрічаємося з ситуацією, до якої ми абсолютно не підготовлені.
Саме тому ми створили цей матеріал, який може бути корисним для
тих, хто потребує допомоги, тікаючи від війни; а також для тих, хто
сам допомагає. Тут ви знайдете корисну інформацію щодо того, як ви
можете подбати про своє душевне здоров‘я в цій надзвичайній ситуації;
як підтримати дітей або тих, хто переживає горе; а також вказівки
щодо того, куди ви можете звернутися за професійною допомогою.
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1.

Допомагаймо обачно

Для (над)звичайних людей, які на добровольній
основі надають біженцям житло та іншу
гуманітарну допомогу

1.

У зв‘язку з подіями в Україні піднялася величезна хвиля солідарності допомагаючи, ми проявляємо нашу співучасть а також нашу небайдужість до
страждань інших людей. Варто пам‘ятати, що кожен реагує на таку надзвичайну
ситуацію по-різному. Важливим є діяти, беручи до уваги свої власні психічні та
фізичні сили.

Надання допомоги є добровільним
рішенням кожної людини.
Всі ми маємо різні часові, фінансові та матеріальні можливості. Ми можемо
щодня по-різному вирішувати міру допомоги яку ми пропонуємо - в залежності
від наших можливостей. Якщо ми бачимо в допомозі іншим глибокий сенс, то
може статися, що ми будемо схильні брати на себе більше відповідальності
за інших людей, при цьому посуваючи наші власні потреби. На задній план не
забуваймо, що якщо ми вичерпаємо наші сили на самому початку, то не будемо
спроможні допомагати довгостроково та самі опинимося в ситуації, з якою не
будемо спроможні впоратися.

2.
3.
4.

5.

6.

Думайте про себе
1.
2.

Якщо ми добре піклуємося про себе,
то можемо бути опорою і для інших.

3.
4.

Думати про себе, допомагаючи іншим - це не егоїзм. Допомагаймо з обачливістю
та беручи до уваги наші власні сили. Ми не знаємо, як довго муситимемо бути
в цій важкій ситуації. На нашу психіку має вплив не тільки наше оточення, але
і наш стиль життя. Якщо ми хочемо давати, то нам потрібно дотримуватися
принципів психогігієни та мати джерела, з яких ми можемо брати.
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Пропонуйте допомогу активно, але без примусу. Реагуйте на те, що 		
потрібно саме зараз. Поважайте рішення іншої людини та прийміть 		
можливу відмову від допомоги.
Ви не зобов‘язані завжди знати, як вчинити та мати відповіді на всі-всі
питання.
Ви не лікар, не психолог, не юрист та не соціальний робітник - робіть
тільки те, що в ваших силах.
Люди, якi втратили дім та близьких людей, перенесли травму. Вони
входять до незнайомого середовища, проживають смуток або 			
горювання. Кожен справляється з цим по-своєму. Хтось засмучений,
плаче або реагує зі страхом. Інший може бути дратівливим, або ж 		
мовчазним і не виражати сильних емоцій.
Не очікуйте вдячності. Пам‘ятайте, що можуть траплятися і неприємні
ситуації непорозуміння або людина реагуватиме інакше, ніж ви
очікували. Намагайтеся це прийняти та розвинути в собі співчуття.
Будьте толерантними щодо відмінностей в культурі. Мова тіла,
спокійна жестикуляція та посмішка допоможуть подолати мовний
бар’єр.

5.
6.

Пам‘ятайте про власні потреби: достатньо спіть, рухайтеся, виходьте
на прогулянки, зустрічайтеся з друзями. Не докоряйте собі при цьому.
Не порівнюйте власні проблеми з проблемами людей, яких 			
безпосередньо торкнулася війна. Кожен з нас має свою ситуацію.
Шукайте підтримку в ширшому оточенні, діліться зі своєю сім‘єю та 		
друзями своїми почуттями.
Інформацію в соціальних мережах сприймайте стримано, шукайте її 		
в перевірених джерелах.
Ви не зобов’язані бути на зв’язку вдень та вночі. Кожна пропозиція 		
допомоги - це добровільне рішення, слідкуйте за власними силами.
Якщо ви відчуваєте, що для вас цього забагато - скажіть про це 		
комусь. Зверніться по професійну допомогу.
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Є цілком можливим, що ваші бажання та змога допомагати з часом
змінюватимуться. Крім допомоги іншим ведіть також і своє особисте життя, адже
воно не припинилося з війною. Зміна пріоритетів з часом є природною. Ніхто
не має право вам дорікати, якщо ви приймете рішення більше зосередитись
на собі та не допомагати надалі.
В усіх випадках, коли ви відчуваєте, що для вас цього забагато та ви потребуєте
з кимось про це поговорити, ви можете звернутися на Лінію першої психологічної
допомоги 116 123, котра є анонімна, безкоштовна та діє в режимі нон-стоп. Інші
контакти ви знайдете в кінці цієї брошури.

Як підтримати того, хто переживає горе?
Ті, хто втратив близьких, знаходяться в ситуації, коли їх світ дістав величезного
удару та болі. Їх ситуації можуть бути схожими, але вони ні в кого не будуть
однаковими. Ці люди можуть відчувати безпорадність, злість та дратівливість але також і страх, докоряння совісті та відчуття невдачі.

Як підтримати того, хто переживає горе?
1. Запропонувати часовий простір, коли людина може виговоритися,
       якщо захоче. За деякий час запропонувати ще раз.
2. Запитати, як людина почувається.
3. Запитати, чого людина потребує та запевнити його/її, що якщо в даний
момент нічого не спадає на думку, то це також абсолютно нормально.
4. Бути тихим та слухаючим співрозмовником, без оцінок, суджень та
претензій.
5. Не давати непрошених порад, не намагатися будь-якою ціною його/її
розвеселити.
6. Поважати те, що горе триває певний час. Не існує міри, коли “все має
прийти в норму”.
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2.
Для всіх, хто вирішив бігти від війни до безпеки
Допомога, яку ми вам зараз пропонуємо, стосується душевного здоров’я.
Поради та рекомендації, які ми наводимо, випливають з багаторічного досвіду
професіоналів, які працюють з дорослими та дітьми та допомагають їм впоратися
з важкими життєвими обставинами.

Горювання
- це нормально
Оплакування та горювання є природним процесом переживання
втрати, але його тривалість і перебіг у різних людей можуть відрізнятися.

Як проявляється
горювання?

Що з цим робити?

Звичайними проявами
горювання є смуток,
відчуття порожнечі,
безпорадність, відчай,
гнів,підвищена чутливість,
втрата інтересів та
уникнення
контактів з людьми.

Неприємні відчуття,
думки і стани з часом
послабляться та вщухнуть.
Важливо не забороняти їх
собі, проживати їх та не
підганяти себе.

Стадії горювання

Що робити, якщо
я не справляюся?

1. заперечення та ізоляція
2. злість / агресія
3. торг
4. депресія
5. прийняття / смирення

Якщо людина відчуває, що
це дуже важко для неї,
вираження скорботи
тривають довгий час та є
інтенсивними - бажано
звернутися за допомогою до
фахівця.
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Ви не зобов‘язані бути в цьому на самоті.

Для батьків з дітьми

Якщо ви переживаєте виразні зміни настрою, тривогу, біль, смуток, страждаєте
від безсоння або переживаєте повернення неприємних спогадів та переживань,
то ви не зобов’язані бути в цьому на самоті. Саме для таких ситуацій існують
професіонали, які вміють та звикли супроводжувати людей під час найтяжчих
життєвих ситуацій. Вони вислухають вас у безпечному середовищі, не будуть
вас судити та допоможуть вам та вашим дітям краще впоратися з ситуацією.
Не соромтеся звернутися до них з чим завгодно, що вас непокоїть. Контакти ви
знайдете в кінці цієї брошури.

У дітей, що постраждали від війни, можуть спостерігатися зміни в поведінці.
Це спричинено реакцією на травматичну подію. У таку мить необхідно дитину
підтримати та допомогти їй відновити відчуття безпеки та впевненості. Для цього
дитині потрібен час, зокрема дітям найменшого віку буде добрим спочатку
забезпечити достатньо довгий сумісний час з мамою. Після цього можна потроху
почати включати дітей до дозвілля - наприклад, ходити на дитячі ігрові майданчики
та починати знайомитися з іншими дітьми та поступово перемагати мовний бар’єр.
Відвідування школи може початися не відразу, а через тижні чи місяці.

Як піклуватися про себе

Як розпізнати, що дитина була травмована?

Ви переживаєте кризову ситуацію, яка лягає на вас тяжким тягарем. Наступні
підказки можуть допомогти вам прийти до тями та поступово почуватися краще:

До типових реакцій дітей, що пережили війну, належать:

1. Дозвольте собі прожити будь-які емоції
Ви можете відчувати безпорадність, страх, гнів, засмученість. Емоції
не бувають “хорошими” і “поганими” - вони просто є, і вони є
природною реакцією на те, що відбувається. Ви не можете вибирати,
як вам почуватися. Не докоряйте собі і за приємні відчуття, якщо ви
відчуваєте радість та смієтеся, або ж коли ви отримуєте від чогось
задоволення.
2.

Діліться зі своїм оточенням почуттями та не соромтеся попросити
допомоги для себе
Відмовитися від допомоги є також нормальним, якщо ви так відчуваєте.

3.

Зосеред ьтеся на короткострокових цілях
Спробуйте планувати на наступний день: заплануйте діяльність, 		
якою ви його наповните і будьте до себе милосердними, якщо у вас
не вийде зробити все заплановане.

4.

5.

Намагайтеся достатньо спати та забезпечте собі регулярне
харчування та рух
Ваш щоденний режим може наразі виглядати зовсім інакше, але 		
якщо це можливо, зберігайте хоча б деякі з ритуалів, на які ви вже 		
були звиклі - наприклад, випийте кави або чаю, потренуйтеся.

1.

Уни я чого завгодно (ситуацій, людей, звуків), що нагадує про 		
травматичну подію

2.

Інтенсивний смуток та плаксивість, понурість, апатія, дратівливість та 		
злість. Діти можуть бути агресивними, неспокійними, можуть також мати
проблеми зі сном та зосередженням.

3. До них можуть повертатися згадки про ситуації, що загрожували 		
життю. Спогади можуть з‘являтися коли завгодно протягом дня, зокрема
якщо щось дитині нагадає про них.
4. Можуть лякатися звичайних звуків чи рухів в оточенні. Можуть страждати
від почуття провини або докори.
5. Діти молодшого віку можуть почати мочитися та тимчасово перестати 		
справлятися з самообслуженням та/або діяльністю, яку раніше могли 		
робити без допомоги дорослого.
6. Діти, які здаються “безпроблемними” та які на вид з усім справляються,
можуть також потребувати допомоги.

Знайдіть час для себе
Знайдіть спокійне місце та комфортно сядьте. Зробіть кілька вдихів
і повільних видихів.

6. Не залишайтеся з цим наодинці
        
Якщо ви відчуваєте, що для вас цього забагато - скажіть це комусь
        
з вашого оточення. Звернутися за професійною допомогою - це не
соромно!
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Детальний опис можливих реакцій дітей та підлітків на катастрофічні події,
а також рекомендації щодо того, як їм допомоги та інформацію, як говорити
з дітьми про війну, ви можете знайти за цим посиланням Centrum Locika - bit.ly/
Centrum_LOCIKA
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Спеціаліст може допомогти і дитині.
Якщо ваша дитина переживає проблеми, ви можете також звернутися за
допомогою до спеціаліста (дитячого психолога або дитячого/підліткового
психіатра), який підтримає дитину в проживанні тяжкої ситуації. Психолог працює
з дітьми у формі розмови та гри, в той час як дитячий/підлітковий психіатр виписує
ліки.

3.

Говоріть з дитиною про те, що їй допомагає, коли вона почувається
погано. Якщо це можливо, створіть для неї в новому середовищі “куточок
спокою”: місце для сидіння з ковдрою, килимком, подушками, куди дитина
може сховатися, коли потребуватиме спокій та час наодинці з собою.
Заповніть разом з дитиною кризовий план (його ви знайдете в кінці цієї
брошури).

4.

Якщо дитина пережила втрату близької людини (розлука або смерть),
то вона потребуватиме час та спокій, щоб пережити процес горювання.
Важливим є усвідомити, що дитина опинилася в зовсім новому культурному
та мовному оточенні і на перших порах може реагувати відчуженням та
залежністю від особи, яка є їй близькою.

5.

Гра та малювання є для дитини природним способом впоратися
з важкими ситуаціями та пережити їх. Для багатьох дітей (особливо
молодшого віку) важко говорити про те, що вони бачили та пережили.
Шукайте різні способи, щоб дитина могла виразити свої почуття: малювання,
творчість, танці, музика, спорт.

6.

Дотримуйтеся усталених ритуалів, під час яких ви з дитиною матимете
час тільки для себе вдвох. Це може бути читання разом, розмови,
прогулянки, обійми в ліжку або, наприклад, улюблена гра.

7.

Дозвольте дитині скільки часу на адаптацію, скільки вона
потребуватиме, не тисніть на неї. Не змушуйте дитину говорити про
те, що сталося, але при цьому не прикидайтеся, що не сталося нічого. Ви
та ваша дитина проживаєте різні емоції - не бійтеся також визнати, що ви
щось переживаєте. Вам і дитині допоможе усвідомлення того, що ви можете
разом обговорювати різні речі і що це не є табу.

8.

Спробуим в шкойте встановити контакт з доросллі. Якщо ви довіряєте
певній дорослій особі в школі, то домовтеся з нею, щоб вона спостерігала
за тим, як дитина справляється, та щоб у випадку потреби дитина могла до
неї/нього звернутися.

Перша допомога дитині притривозі
в надзвичайній ситуації
1. Зупиніться та глибоко вдихніть, щоб
заспокоїтися самому/самій.
2. Намагайтеся заспокоїти дитину: скажіть їй,
що ви разом перечекаєте, коли тривога пройде.
3. Обійміть дитину, або тримайте її за руку та
говоріть з нею спокійним голосом.
4. Коли наступ тривоги мине, запитайте дитину,
як вона почувається.
5. Не намагайтеся обмежити чи зупинити природні
прояви (плач, тремтіння).
6. Дитина може здаватися розгубленою. Спостерігайте,
коли вона почне знову сприймати своє оточення.
7. Підтримайте дитину у тому, щоб вона відпочила.

Як підтримати дитину в новому середовищі
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1.

Говоріть з нею про зміни, що відбуватимуться. Разом плануйте, як буде
проходити день, коли дитина вставатиме…

2.

Запитайте у дитини, наскільки вона готова ділитися пережити 		
з оточуючими. Поважайте бажання дитини та перед початком відвідування
школи обговоріть з нею, про що саме можуть бути інформовані
однокласники та вчителі.
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3.
Контакти на професійну допомогу

Особистий
кризовий план
Гарним способом відволіктися для мене буде:

Не залишайтеся наодинці з усім цим. Звернутися по допомогу спеціаліста - це
не соромно! Спеціалісти готові допомогти вам та вашим дітям, а також вміють
і знають, як допомогти. Ви можете знайти їх на різних гарячих лініях підтримки,
на які ви можете дзвонити. Ви також можете знайти службу, яка надає особисті
консультації. Спеціалізована допомога психологів та психіатрів в Чеській
Республіці оплачується з державного страхування. Але існують також спеціалісти,
які працюють в приватних кабінетах та їх послуги оплачує сам клієнт. Тому буде
доречним при першому контакті з‘ясувати, як саме оплачується дана послуга.

Міністерство охорони здоров‘я Чеської Республіки
Медична інформація для українців, які приїхали до Чехії
+420 226 201 221, натиснути код 2, www.mzcr.cz

Терапевтична гаряча лінія Слухатко
Що мені допомагає,
коли мені погано:

Діяльність, при якій я
почуваюся у безпеці

БЕЗКОШТОВНО

6 анонімних дзвінків для іноземців, які постраждали від подій в Україні
+420 212 812 540, bit.ly/Linka_Sluchatko

Соціальна клініка

БЕЗКОШТОВНО

3 кризові онлайн-консультації або 12 сеансів терапії для людей, які
постраждали від ситуації в Україні, bit.ly/Socialni_klinika

Голову над водою

Близька особа, до якої
я можу звернутися

1.

2.
3.

Куди я можу звернутися про допомогу:

1.
2.
3.

www.nevypustdusi.cz | @nevypustdusi

БЕЗКОШТОВНО

Терапія для людей у Чехії,

які мають знайомих в Україні, для українців у Чехії
та поза Чехією та для волонтерів, які надають гуманітарну допомогу в ситуації,
що склалася. bit.ly/Terapie_zdarma

ІнБазе
Психологічне консультування для мігрантів, які тривожаться щодо своєї сім’ї та
майбутнього або стикаються з проявами ненависті.
+420 739 037 353, terapie@inbaze.cz, bit.ly/InBaze

Чеська психологічна мережа
Глобальних змін
Довідник-список психологів, bit.ly/cpng_ukraine
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se podíleli na vzniku tohoto průvodce.
Grafika: Lucie Doležalová
Překlad: Sofia Riabushkina
Korektura překladu: Oxána Riskó, Kristina Vintonjak

Nevypusť duši (“Не падай духом”)
Ми не боїмося говорити про психічне здоров’я та показуємо, як про нього
піклуватися
Ми вносимо профілактику до психічної допомоги, поширюємо практичну та
перевірену інформацію та прагнемо зробити розмови про психічне здоров’я
частиною повсякденного життя сучасного суспільства, де ніхто не соромиться
звертатися за допомогою.

ПОДЯКА
Ми дякуємо всім, хто долучився до створення цього посібника.
Графічний дизайн: Lucie Doležalová
Переклад: Sofia Riabushkina
Коректура перекладу: Oxána Riskó, Kristina Vintonjak

www.nevypustdusi.cz
@nevypustdusi
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Nevypusť duši

Nebojíme se mluvit o duševním zdraví a ukazujeme, jak o něj
pečovat. Přinášíme prevenci v péči o psychiku, šíříme praktické
a ověřené informace a usilujeme o to, aby se konverzace o duševním
zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti, ve které
se nikdo nestydí říct o pomoc.

Nevypusť duši (“Не падай духом”)
Ми не боїмося говорити про психічне здоров’я та показуємо, як про
нього піклуватися. Ми вносимо профілактику до психічної допомоги,
поширюємо практичну та перевірену інформацію та прагнемо
зробити розмови про психічне здоров’я частиною повсякденного
життя сучасного суспільства, де ніхто не соромиться звертатися за
допомогою.

