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Dobr$ den z Práhu!
Dr(íte v rukou P!íru%ku podporovaného vzd&lávání, ur%enou 
(ák'm a student'm, kte!í se pot$kají s psychick$mi potí(emi 
nebo du"evním onemocn&ním. P!íru%ka je ur%ena také jejich 
blízk$m – p!edev"ím rodi%'m, spolu(ák'm, ale i u%itel'm. Jejím 
úkolem je p!isp&t k tomu, aby (áci a studenti, kte!í mají potí(e 
psychického %i psychiatrického rázu, dosáhli takového vzd&lání, 
které odpovídá jejich schopnostem, nehled& na to, jak$ osobní 
%i sociální handicap jim jejich stávající zdravotní problém ak-
tuáln& p!iná"í. 
Pokusili jsme se tuto p!íru%ku vytvo!it jako souhrn nejd'le(i-
t&j"ích informací, které mohou b$t v situaci studenta s "irokou 
"kálou mo(n$ch potí(í u(ite%né bu) pro n&j, nebo pro jeho okolí.
P!íru%ka nap!íklad popisuje, jak se projevují nej%ast&j"í psychické 
potí(e nebo du"evní onemocn&ní a jak je lze rozpoznat. P!iná"í 
v"ak také základní instrukce, jak s t&mito potí(emi nalo(it, na 
koho nebo na jaké instituce se s nimi obrátit, nechybí zde seznam 
u(ite%n$ch kontakt' pro Brno a okolí.
Tuto p!íru%ku chápeme jako mo(ná v'bec první pokus o syste-
matick$ p!ísp&vek v *R k tématu vzd&lávání mlad$ch lidí, kte!í se 
pot$kají s psychick$mi problémy %i du"evním onemocn&ním. V 
tom smyslu vnímáme její nedokonalost a jsme vd&%ní za jakékoli 
p!ipomínky k jejímu obsahu i form&. 

Za t$m autor', 
Martin Fojtí%ek 
!editel Ledovce, o.s.
Tato p!íru%ka je sesterskou kopií partnerské organizace Ledovec 
se sídlem a p'sobením v Plzni, od které byla p!evzatá, upravená a 
dopln&ná pracovníky Podporovaného vzd&lávání Sdru(ení Práh 
vzhledem na podmínky Jihomoravského kraje.
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Psychické potí!e
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Co to jsou vlastn& psychické potí(e? Známe je ob%as v"ichni. Ka(d$ tu a tam pro(ívá 
chvíle, kdy se cítí nejist&, je nervózní, nesoust!ed&n$ apod. V&t"inou v"ak tyto stavy 
odezní a %lov&k se vrací do své ka(dodennosti. Pocity jako úzkost, strach, stres a jiné 
nále(í do b&(n& pro(ívané reality a jsou pevn& spjaty s (ivotem ka(dého jedince. Pokud 
ale p!etrvávají, je vhodné se nad nimi zamyslet a !e"it je. Pokusit se rozkódovat, pro% se 
tak cítíme a naopak co nám pomáhá k návratu do b&(né, „spokojené reality“. Neznamená 
tedy, (e kdy( se pár dní cítíme „pod psa“, trpíme du"evním onemocn&ním. Spí"e jde o 
reakci na ur%ité (ivotní d&je. 

Tehdy, kdy dlouhodob& selhávají na"e „spojnice se sv&tem“, kdy nám realita p!ijde neu-
chopitelná, kdy jsou problémy ji( neúnosné, m'(e nastat obava, zda ji( nejde opravdu 
o po%átek ur%itého du"evního onemocn&ní. 

Rozli"it, zda jde o b&(né potí(e %i po%átek v&t"ích problém' je %asto velice ztí(ené 
dospíváním jedince. Velké mno(ství du"evních onemocn&ní se toti( objevuje práv& v 
této etap& (ivota. 

Období dospívání neb$vá (jak nám dosp&lí n&kdy s oblibou tvrdí) obdobím pohody 
a bezstarostnosti. Naopak, jedná se o dobu, kdy pro(íváme neoby%ejn& silné pozitiv-
ní i negativní emoce. Setkáváme se nejen s pocity radosti, ale také bezmoci a ztráty. 
Uchopujeme sv&t a tvo!íme k n&mu sv'j osobit$ postoj. Pro(íváme dobu plnou zvrat', 
za(íváme zamilovanost i zklamání ze vztah', siln& pro(íváme sou(ití s rodi%i, nez!ídka 
velké neshody s nimi (a p!itom dote) s nimi bylo celkem k vydr(ení!) a kdovíco je"t&. 

Tyto bou!livé události a zá(itky v"ak n&kdy p!erostou do situace, kdy pro nás na"e 
emoce p!estávají b$t únosné a za%ínají nás neúm&rn& zat&(ovat. N&kdy se dokonce 
za%ínají objevovat bez d'vodu, nevidíme jejich p!í%iny. Velké mno(ství dospívajících a 
mlad$ch dosp&l$ch nará(í v pr'b&hu "kolní docházky a studia na potí(e, které zt&(ují 
nejen ten takzvan$ vnit!ní, ostatními nevid&n$ soukrom$ sv&t, ale omezují je i v so-
ciálním (ivot&, po%ínaje vztahy s vrstevníky a "kolními povinnostmi kon%e. Potí(e by 
nem&ly b$t proto pova(ovány za selhání, nebo dokonce chybu jednotlivce. Psychické 
potí(e vzniklé z nejr'zn&j"ích p!í%in se %asto dále rozvíjejí v du"evní onemocn&ní, 
které (ivot %lov&ka je"t& více komplikuje. +áci a studenti relativn& %asto trpí úzkostmi 
a fobiemi, onemocn&ním deprese, stále %ast&ji se objevují poruchy p!íjmu potravy, ale 
i tzv. sebepo"kozování a r'zné závislosti. 
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Du"evní onemocn&ní (psychické poruchy) jsou velká a r'znorodá skupina nemocí, pro 
které jsou typické zm&ny v oblasti psychické, ale i fyzické. Mezi psychické p!íznaky pat!í 
zm&ny nálady (smutná nálada, euforická nálada), emocí (krátkodobé zm&ny nálady), 
t&lesné p!íznaky (bu"ení srdce, t!es, pocení, (alude%ní potí(e…) nebo zm&ny v pro(í-
vání, chování… Je d'le(ité si uv&domit, (e du"evní onemocn&ní mohou vypadat r'zn&. 
Dokonce jedno onemocn&ní m'(e u dvou lidí vypadat r'zn& a mít jin$ pr'b&h. Velmi 
%asto se m'(e projevovat pouze t&lesn$mi p!íznaky, tak(e nemusí b$t v'bec z!ejmé, (e 
se jedná o psychickou poruchu. 

Psychické poruchy jsou velmi %asté, b&hem (ivota n&jakou du"evní chorobou onemocní 
ka(d$ %tvrt$ %lov&k. Proto je pravd&podobné, (e to m'(e potkat kohokoli v na"em okolí 
nebo nás samotné. V následujícím textu popisujeme, jak n&které %ast&j"í psychické 
poruchy vypadají, co se s %lov&kem d&je, jak se m'(e cítit a jak m'(eme du"evní one-
mocn&ní rozpoznat. 

* Základní d&lení psychick$ch poruch nalezneme v Mezinárodní klasi,kaci nemocí – MKN 10. Jednu 
skupinu nej%ast&ji se vyskytujících du"evních chorob s podobn$mi p!íznaky tvo!í neurózy. Najdeme v 
nich více i mén& záva(né druhy od úzkosti a( po kousání neht' %i nadm&rné pojídání holub' z nosu apod.

ÚZKOSTI

Úzkost nebo úzkostné poruchy pat!í mezi nej%ast&j"í psychické potí(e. Vyskytují se ji( 
v mladém v&ku, postihují mu(e i (eny, (eny v"ak %ast&ji vyhledávají pomoc odborník'. 
Úzkost je nep!íjemn$ citov$ stav, p!i kterém p!eva(ují pocity nap&tí a obavy, jejich( 
zdroj nedovede %lov&k p!esn& ur%it. Je d'le(ité si uv&domit, (e úzkost a strach pat!í mezi 
normální a b&(né reakce na !adu situací (o%ekávané zkou"ení ve "kole, vystupování 
p!ed skupinou, nové a neznámé nebo nebezpe%né situace atd.). Úzkost je za normálních 
okolností signálem, kter$ upozor-uje na mo(né nebezpe%í. Toto nebezpe%í p!itom 
nemusí mít konkrétní obsah. 

Úzkostné poruchy se od b&(né úzkosti li"í tím, (e nep!íjemné pocity p!etrvávají po 
v&t"inu dne nebo jsou nep!im&!en& silné a neodpovídají situaci. Taková úzkost brání 
normálnímu fungování v (ivot& a doty%ného jedince omezuje. Hlavním p!íznakem 
úzkosti je neklid a nap&tí, pocit strachu, obavy, nejistota. N&kdy se m'(e úzkost objevit 
jako následek nep!íjemného zá(itku (autonehoda, znásiln&ní…). 

Míra ka!d" ve#er usíná s dobrou náladou. V!dy$ pro# by také ne. Ve %kole má slu%né 
známky, doma p&íjemn" vztah s rodi#i. Rád ven#í svého psa, kterému se v'nuje nejvíce 
ze v%ech. P&esto se v noci n'kolikrát probudí a cítí se nejist', pln" obav z toho, co p&inese 
budoucí den. My%lenky mu p&ekotn' t'kají hlavou, na%t'stí je v't%inou zaspí. Ráno se v%ak 
cítí stra%n'. Je unaven", nechce se mu ze svého pokoje, nato! z domu. Nedoká!e se v(bec 
odhodlat k jakékoliv akci. Bojí se, !e se n'co stane, ale netu%í co konkrétn'. Nakonec se 
donutí vyrazit do %koly, i kdy! by nejrad'ji z(stal cel" den v posteli. Ve %kole se nedoká!e 
koncentrovat, bojí se zeptat spolu!ák(, co se stalo p&i matematice první hodinu, kterou 
zame%kal tím, !e nem'l psychickou sílu vyjít v#as z domu. Je p&esv'd#en", !e „to“ na n'm 
v%ichni vidí. Do konce vyu#ování zb"vají je%t' #ty&i hodiny, které asi nedoká!e vydr!et. P&i 
d'jepisu vnímá pouze jak mu bu%í srdce a t'!ce se mu d"chá. Na hrudi má snad záva!í. 
Je mu na zvracení, potí se a p&itom mu je zima. Je unaven"…

Silná úzkost, p!i které %lov&k pro(ívá velmi nep!íjemné t&lesné i psychické pro(itky, se 
naz$vá panika. Panická úzkost je stavem, kdy jedinec zakou"í obrovské návaly úzkosti, 
které jej paralyzují a prakticky znemo(-ují fungovat b&(n$m zp'sobem. 

Jak vypadá úzkost? Jak ji m'(eme poznat? Úzkost má !adu projev', které m'(eme 
rozli"it na psychické a t&lesné:
 
Psychické projevy (p&íznaky)

nem'(u se soust!edit, cítím se podrá(d&n$(á), mám pocit, (e nezvládnu situaci 
mám strach, (e se n&co stane
mám strach, (e omdlím, (e se zblázním, mám strach ze smrti
mám strach, (e p!ed ostatními z%ervenám, mám strach p!ed nimi mluvit
mám strach, (e se bude úzkost opakovat(ji( ji o%ekávám) 

Fyzické (t'lesné) projevy
bu"í mn& srdce, nemohu d$chat nebo se nemohu nadechnout
mám tlak nebo sev!ení na hrudi, n&kdy a( bolest
potím se, mám návaly horka a zimy
mám sev!en$ (aludek, je mi na zvracení, mám pr'jem
mám brn&ní nebo mraven%ení po t&le, poci.uji nap&tí ve svalech
v noci "patn& spím - mám poruchy spánku 

M'(eme najít !adu rizikov$ch faktor' a situací, které mohou úzkost zhor"ovat nebo i 
vyprovokovat. Mezi n& pat!í stres, dlouhodob&j"í únava, fyzické potí(e, pití alkoholu 
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(zejména pravidelné a vy""í dávky) a u(ívání ostatních návykov$ch látek (marihuana, 
pervitin, halucinogeny…). 

Dal"í nep!íjemn$ pocit, kter$ ka(d$ %lov&k do jisté míry zná je strach. Ten je na rozdíl 
od úzkosti, která nemá konkrétní p!í%iny, reakcí na nebezpe%í, které je reálné, konkrétní. 
M'(e se t$kat nap!íklad ur%it$ch situací (strach z v$"ek, z vystupování p!ed lidmi, z 
cestování v$tahem…). Po p!ekonání d&je, kter$ nám strach zp'soboval, nep!íjemné 
pocity zpravidla ustanou. Úzkost i strach jsou doprovázeny podobn$mi pocity a projevy. 
*asto se vyskytují spole%n& a je t&(ké je od sebe odli"it. 

Michala se cel" %kolní rok t'%ila na prázdniny, p&i kter"ch m'la nav%tívit p&íbuzné, !ijící v 
Chile. )ím více se v"let blí!il, tím mén' se t'%ila. Skli#oval jí strach z letu. V!dy$ kolik zpráv 
sly%ela jen letos o ztroskotan"ch letadlech. Co kdy! se to stane i p&i jejím letu. Nejrad'ji 
by snad zru%ila cel" v"let. Poslední dobou se jí zdají sny o problematickém letu, probouzí 
se plná d'su. Zru%it tak nákladn" a t'!ko plánovateln" v"let je v%ak nemo!né. V den letu 
se nervozita vy%plhala do extrému, nicmén' let zvládla. Po p&istání ve m'st' Santiago se 
jí velice ulevilo, nechápala své obrovské obavy, nyní jí p&i%el její strach spí%e komick"… 

Strach v extrémní podob&, kter$ lze jen v$jime%n& zvládat bez velk$ch potí(í naz$váme 
fobie. Fobické stavy %lov&ka v ur%itém ohledu paralyzují a znemo(-ují mu fungovat 
b&(n$m zp'sobem. Pokud nemusíme sahat holou rukou na pavouky apod., neznamená 
to, (e trpíme fobií. Tou bychom trp&li, pokud bychom nap!íklad nepro"li místností, v 
jejím( koutku by se pavouk nacházel. Ka(dá fobie se vá(e na sv'j objekt. Fobick$ %lov&k 
si uv&domuje sv'j %asto neoprávn&n$ strach, ale nedoká(e jej potla%it v'lí. Existuje 
mnoho r'zn$ch druh' fobií. Mezi ty znám&j"í pat!í klaustrofobie (strach z uzav!eného 
prostoru), agorafobie (strach z otev!en$ch prostranství, de facto jde ale spí"e o strach z 
ve!ejn$ch prostranství), sociální fobie (ze sociálního kontaktu). Na druhé stran& existují 
také kuriózní fobie jako tabofobie (z vysychání míchy), teofobie (z bo(ího hn&vu), no-
mofobie (ze ztráty mobilního signálu) anebo hexakosioihexekontahexafobie (z %ísla 666). 

Karel se nikdy necítil dob&e v kolektivech. Ji! na základní %kole mu d'lalo velké problémy 
nalézt a udr!et si p&átele. V!dy, kdy! na n'j n'kdo promluvil, tak z#ervenal. Jak"koliv projev 
svého citu rad'ji nechával uzam#en" ve svém nitru. Na st&ední %kole se problémy tohoto 
druhu za#aly prohlubovat do t'!ko únosné míry. Karel za#al mít problémy s docházkou, 
mno!ily se neo-mluvené hodiny. D(vodem byly nep&ekonatelné pocity studu, nejistoty, 
odcizení a ohro!enosti v kolektivu. Karla tyto obavy zcela pohltily a postupn' jej vy&adily 

z kolektivu. Ji! dávno p&estal chodit na tréninky volejbalu. Poslední dobou je pro Karla 
velkou zát'!í oslovit kohokoliv cizího. N'kolik t"dn( si z t'chto d(vod( nekoupil sva#inu. 
Pokud to není zcela nutné, nevychází z bytu. Jet MHD je pro n'j nep&edstaviteln" stres. 
Bojí se komukoliv sv'&it, obává se neporozum'ní a v"sm'chu…

Dal"í pom&rn& %asto vyskytující se neurotická porucha se naz$vá obsedantn&-kompul-
sivní porucha, p!i ní( se objevují %asté vtíravé, nutkavé my"lenky – obsese – (popudy, 
nejistoty, obavy), znovu a znovu se opakující ve stejné form&. Nelze jim klást odpor 
racionalizací, obsesivní my"lenka si v(dy najde prostor a nedá klidu. *lov&k tak za-
kou"í úzkost z pro(ívané obsesivní my"lenky, napadají jej my"lenky typu: „co kdyby se 
to opravdu stalo“. Obsesivní %lov&k t&mto my"lenkám %elí, jeliko( mu p!eká(í v (ivot&, 
ale jeho snaha selhává. Úleva (alespo- %áste%ná) p!ichází v podob& kompulse, neboli 
stereotypním, kontrolním, rituálním %inem, jen( zmírní obsesivní my"lenku na únos-
nou mez. *asto jde o cel$ systém kontrol. P!i dlouhodobém trvání obtí(í si je u( ani 
nemusí pacient uv&domovat a rituály provádí automaticky. Obsesivní my"lenky mohou 
b$t vázány na jednu konkrétní situaci, stejn& tak mohou zasahovat více oblastí. Obsese 
m'(e existovat samostatn& bez kompulse, kompulse nikoliv. 

Paní Na*a #asto trpí pocitem, !e !ije v ne-dostate#n' hygienickém prost&edí, p&esto!e je 
b'!né. Za#alo to kdysi, #ast"m mytím rukou. Posléze b'!né omytí nesta#ilo a tak rad'ji, 
pro klid, za#ala pou!ívat r(zné desinfek#ní prost&edky. Jeliko! #i%t'ní rukou v podání paní 
Nadi bylo velice #asov' náro#né a zdr!ovalo ji od b'!n"ch, praktick"ch úkon(, dostávala se 
#asto do #a-sov"ch kolizí jak v profesním, tak v soukromém !ivot'. Postupn' se dostala do 
stavu, kdy rad'ji nesahala na nic, pokud to nebylo nutné. P&estala jezdit ve&ejnou dopravou 
a nav%t'vovat instituce. Jak"mkoliv kontaktem s vn'j%ím sv'tem riskovala mo!nou nákazu, 
bez desin+kování cítila, !e je nejenom ona, ale také celá její rodina ohro!ena. V'd'la, !e 
jsou její obavy subjektivní, p&esto se bez desinfekce nedokázala obejít… 

Velkou skupinou du"evních onemocn&ní jsou tzv. afektivní poruchy neboli poruchy 
nálad. Zm&ny nálad jsou doprovázeny zm&nami v celkové aktivit&. Celková vitalita je v 
p!ímé úm&!e k du"evnímu rozpolo(ení ka(dého jedince. U skupiny t&chto onemocn&ní 
to platí dvojnásob.
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DEPRESE

Mezi nej%ast&j"í onemocn&ní tohoto druhu pat!í deprese. S p!ib$vajícím v&kem riziko 
jejího v$skytu stoupá, ale m'(e se vyskytnout i d!íve (dokonce u mal$ch d&tí).

Pro depresi je typické zhor"ení nálady, nálada je smutná (ale není to následek n&jaké 
nep!íjemné události), ze které se nemocn$ %lov&k nem'(e dostat, odreagovat jinou 
%inností. Je spojena krom& zhor"ené nálady je"t& s !adou jin$ch potí(í v%etn& t&lesn$ch, 
které jsou popsány ní(e. Deprese je pro nemocného velmi nep!íjemná, není zvládnutelná 
v'lí a velmi ho omezuje v b&(ném fungování. Jedná se navíc o onemocn&ní, které je 
spojeno s vy""ím rizikem sebevra(edného jednání. Nejen proto je nutné onemocn&ní 
v%as identi,kovat a !e"it jej. 

Psychické projevy deprese 
jsem smutn$(á), sklesl$(á), bez nálady, nedoká(u se odreagovat (rozveselit)
je mi %asto do plá%e 
nic m& nebaví, nedoká(u se soust!edit (na u%ení, %tení, televizi, ostatní %innosti) nic 
se mi nechce d&lat, nedoká(u to p!ekonat v'lí
je pro m& problém d&lat i úpln& b&(né v&ci (jít ven, u%esat se, uklidit doma…)
p!íjemné v&ci a situace mi ned&lají radost
mám pesimistické my"lenky, jakékoli sna(ení mi p!ijde p!edem beznad&jné, mám 
pocit, (e nestojím za nic
myslím na to, (e by bylo lep"í, kdybych ne(il(a), myslím na sebevra(du 

Fyzické (t'lesné) projevy 
cítím se unaven$(á), bez energie
"patn& spím (budím se v noci, brzy se probouzím), spím krat"í dobu ne( normáln& 
mám men"í nebo v&t"í chu. k jídlu (jinou ne( obvykle), v poslední dob& jsem zhub-
l(a) nebo naopak p!ibral(a) 

Lence je 22 let, st'!uje si na neschopnost soust&edit se a na nedostatek energie v posledních 
n'kolika m'sících. Situace se navíc pozvolna zhor%uje. Nesoust&ed'nost a vyho&elost jí 
komplikují studium vysoké %koly, kde d&íve nem'la problémy. Z t'chto d(vod( zam"%lí 
studium ukon#it, p&esto!e je ji! v záv're#ném ro#níku. Poslední dobou %patn' spí. Nebaví 
ji !ádná aktivita. B'hem posledních dvou m'síc( zhubla o 5 kg, p&itom nadváhou netr-
p'la. D&íve je%t' #asto plakala, ale plá# ji! tém'& není mo!n". Hlavní pocit, kter" cítí je 
prázdnota a ob#as také nechu$ !ít… 

Dal"í nemocí, spadající do kategorie poruch nálad se naz$vá bipolární afektivní poru-
cha (d!íve ozna%ovaná jako maniodepresivní psychóza). Jde o du"evní onemocn&ní, 
poruchu nálady, kdy se st!ídají epizody hypománie, mánie s epizodami deprese. Tato 
porucha tkví ve st!ídání stav', nálad, které se od sebe v$razn& li"í. V jednom p!ípad& jde 
o mánii (nebo hypománii), kdy má %lov&k povznesenou, euforickou náladu, energii na 
rozdávání, ventilující do r'zn$ch aktivit (%asto je sní(ená pot!eba spánku). V manické 
fázi onemocn&ní je %lov&k také (oviální, extrémn& hovorn$, zárove- v"ak rozt&kan$. 
Velice snadno podléhá r'zn$m v$zvám. Druh$m pólem emocionálního zakou"ení 
sv&ta je stav útlumu, nejistoty, které sklouzávají a( do deprese. 

Katka je ve 3. ro#níku na gymnáziu, v!dy m'la kolem sebe spoustu p&átel. Je velice komu-
nikativní a má organiza#ní schopnosti. V!dy se podílela na &ad' aktivit. P&ed n'kolika lety 
se u ní objevila deprese, vycházející z pocitu v%eobecné nenapln'nosti. Po sebevra!edném 
pokusu a následné hospitalizaci p&i%la úleva, která byla po n'kolika m'sících vyst&ídána 
stavem, kdy u Katky dominovala nadnesená nálada s v"razn' zv"%en"m psychomotorick"m 
tempem. Katka p&ekotn' plánovala, rozhovory s ní se zdály stále náro#n'j%í, jeliko! její 
odpov'di byly zabíhavé. V tomto období v!dy Kate&ina nadm'rn' konzumuje alkohol, #asto 
si také pou#í peníze. Dnes po 5 letech náro#ného zápolení s bipolární afektivní poruchou 
má Kate&ina za sebou 3 epizody tohoto onemocn'ní, dv' manické a jednu depresivní…

PSYCHÓZY

Psychózy (psychotické poruchy), mezi které pat!í schizofrenie, jsou onemocn&ní s !a-
dou r'zn$ch a r'zn& nápadn$ch p!íznak'. N&které p!íznaky mohou b$t velmi v$razné 
a nápadné, ty v&t"inou u nemocn$ch nep!ehlédneme (halucinace). Mnohdy se v"ak 
po%átek onemocn&ní projevuje velmi nenápadn& (popisujeme ní(e). 

P!íznaky psychózy se nej%ast&ji objevují ji( v mladém v&ku u dospívajících nebo mla-
d$ch dosp&l$ch. Psychózami trpí 3 - 5% populace. Propuknutí, pr'b&h i v$voj nemoci 
mohou b$t negativn& ovlivn&ny mimo jiné u(íváním psychoaktivních látek (z drog je 
riziková marihuana, pervitin nebo halucinogeny). 

Psychické projevy (p&íznaky) 
Pro psychózy (nejen u schizofrenie) jsou typické takzvané pozitivní a negativní p!ízna-
ky. Mezi pozitivní pat!í halucinace a bludy. Halucinace mohou b$t zrakové, sluchové, 
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%ichové…, u psychóz jsou nej%ast&j"í sluchové, tzv. hlasy. V tomto p!ípad& nemocn$ 
%lov&k sly"í r'zné zvuky nebo hlasy, které ostatní nesly"í. Hlasy mu mohou nadávat, 
!íkat co má a nemá d&lat, a je velmi t&(ké je “neposlouchat” a “ned&lat”, co po %lov&ku 
cht&jí. Sly"et hlasy je proto pro nemocného v&t"inou krajn& nep!íjemnou a vy%erpávající 
zku"eností. Bludy jsou r'zná p!esv&d%ení, která se ve skute%nosti nestala, ale ne-
mocn$ jim v&!í a pro(ívá je jako reálné. *lov&k je nap!íklad p!esv&d%en$, (e ho n&kdo 
sleduje, odposlouchává, pomlouvá nebo mu chce ublí(it. Zatímco halucinace postihují 
oblast vnímání, bludy zasahují my"lení. 

Blízké okolí si zpravidla brzy v"imne %lov&ka, kter$ pro(ívá halucinace a má bludná 
p!esv&d%ení. Nemocn$ je v&t"inou n&jak nápadn$, za%ne se najednou jinak chovat, n&kdy 
sám o halucinacích a bludech m'(e i mluvit. Je d'le(ité si uv&domit, (e halucinace a 
bludy jsou pro nemocného realita a nemá cenu mu je vymlouvat! Negování bludn$ch 
p!esv&d%ení nemocného je"t& více uzav!e do svého sv&ta obav a ohro(ení. Není ale 
pot!eba ani souhlasit - vyplácí se sd&lit nemocnému, (e mu v&!ím, ale vidím to jinak. 
Vhodné je sdílet obavy, ale nabízet i jiná vysv&tlení. 

Dal"í skupina p!íznak' je ji( daleko mén& v$razná a pro okolí nápadná. Jsou to tzv. 
negativní p!íznaky. Nemocn$ je bez halucinací a blud'. Nemoc není patrná, projevuje 
se nenápadn&, plí(iv& a %lov&k jí pozvolna, ale jist& propadá. *asto se proto stává, (e 
není v%as diagnostikována. Nemocn$ postupn& p!e-stává komunikovat s ostatními, je 
rad&ji sám. P!estávají ho bavit a zajímat jeho koní%ky. Je oslabena schopnost citového 
pro(ívání. *lov&k se uzavírá do sebe, je spí"e apatick$, trpí po-city mén&cennosti, bez-
nad&je, skepse. V tomhle p!ípad& se ned&je nic n&jak zvlá"t& nápadného, nemocn$ si 
t&chto potí(í není schopn$ moc v"imnout, tolik mu nevadí. Okolí to m'(e trvat n&kdy 
velmi dlouhou dobu, ne( si za%ne v"ímat, (e se doty%n$ m&ní. 

Standa za#al b"t ve v'ku dospívání vnímán sv"m okolím jako podivín. )asto se jeho 
chování vysv'tlovalo pubertou. Za#al se stranit kolektivu a vyhledával samotu. Plachost 
po#ala dopl,ovat extrémní podezíravost svého okolí. Standa !il v p&esv'd#ení, !e jej v%ichni 
kolem n'j pozorují a sledují. Za#al se obávat o !ivot. Postupem #asu se problémy s bludem 
podez&ení p&enesly také do rodinného prost&edí. Standa vy!adoval b"t u ka!dé p&ípravy 
jídla #i nápoje. Pokud mu matka p&inesla pokrm, u n'ho! Standa nekontroloval v"robu, 
nejedl, s obavou, !e jej m(!ou rodi#e otrávit. V této dob' za#al nav%t'vovat psychiatra. Ve 
chvílích ataky se k bludu p&idávají vnit&ní hlasy se sebevra!edn"m obsahem… 

Jiná psychotická porucha, p!íznaky podobající se schizofrenii, je toxická psychóza. Tento 
druh psychózy je v(dy vyvolán u(íváním psychoaktivních látek. Nej%ast&ji b$vá toxická 
psychóza spojována s metamfetaminem pervitinem (perník), ale v ur%it$ch p!ípadech 
ji m'(e spustit také u(ívání halucinogen', konopí nebo kokainu. 

V p!ípad& vypuknutí toxické psychózy po u(ívání psychostimulancií (pervitin, amfeta-
miny) se %asto jedná o paranoidní syndrom (bludy, podezírání). Projevuje se sluchov$mi 
halucinacemi a halucinacemi jin$ch smysl' (zrakové halucinace sem pat!í v$jime%-
n&). Jedinec se nej%ast&ji cítí pronásledovan$, je velmi vztahova%n$ a sebest!edn$. Je 
p!esv&d%en$ o spiknutí proti n&mu. V sociálních kontaktech neprospívá („p!átelé m& 
pomlouvají, po!ád o mn& mluví…“). Toxická psychóza – na rozdíl od schizofrenie – 
obvykle spontánn& odezní i bez pot!eby medikace. Psychoterapeutická podpora je v"ak 
v(dy na míst&. Pokud jedinec po odezn&ní této psychózy p!estane u(ívat psychoaktivní 
látku, která ji spustila, ji( se nevrací. 

Ve 2. ro#níku na st&ední %kole zkusil Va%ek se sv"m nejv't%ím kamarádem %,upnout per-
vitin. Nejprve drogu u!íval pouze p&íle!itostn', na hudebních akcích. Va%ka tyto zá!itky 
velice bavily. Pervitin mu p&iná%el sebev'domí, spoustu energie a pocit dosp'losti. Po 
ur#ité dob' Va%k(v kamarád pronesl obavu, !e se u!ívání tohoto amfetaminu opakuje ji! 
pravideln' ka!d" víkend. Kamarád z d(vodu obavy opustil toto velice rizikové jednání, 
Va%ek nikoliv. Postupn' se „záliba“ prom'nila v závislost, kterou si Va%ek je%t' n'kolik 
m'síc( nep&ipou%t'l. Stále rostoucí problémy zp(sobily vylou#ení ze %koly, ztrátu p(vodních 
p&átel a mnoho dal%ích strastí, doprovázející závislou osobu. Po dal%ím období u!ívání 
pervitinu za#al !ít Va%ek v p&esv'd#ení, !e je sledován policií. P&estal nav%t'vovat ve&ejná 
místa, pokud byl doma, tak jedin' za roletami. Ven vycházel pouze v noci, kdy se cítil 
bezpe#n'ji. Tento !ivotní styl jej velice vy#erpával. Za#al si b"t jist" spiknutím v%ech lidí 
proti jeho osob'. Jeho pocit, !e je sledován policií se roz%í&il na ve%keré okolí. Vrcholem se 
stal kolaps, kterému p&edcházelo poni#ení bytu sdíleném s rodi#i, kdy Va%ek hledal skryté 
odposlouchávací za&ízení…

PORUCHY P%ÍJMU POTRAVY

Mezi hlavní poruchy p!íjmu potravy pat!í mentální anorexie a bulimie. Jedná se o 
velmi %astá onemocn&ní, zejména u mlad$ch dívek. Pom&r nemocn$ch dívek a chlap-
c' se pohybuje kolem 10 : 1. V posledních letech se postupn& sni(uje v&k, kdy se tato 
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onemocn&ní za%ínají objevovat. Velmi %asto se i u jednoho %lov&ka mohou st!ídat jak 
období s anorexií, tak období s bulimií. 
Pro ob& onemocn&ní je typick$ strach z tlou-".ky, omezování se v jídle a !ada aktivit, 
které pomáhají sni(ovat hmotnost. Mezi tyto aktivity pat!í nadm&rné cvi%ení, zvracení, 
u(ívání projímadel, lék' na hubnutí. Typické je schovávání jídla, odmítání jíst s ostatními, 
lhaní ohledn& konzumace potravin, vypití v&t"ího mno(ství tekutin p!ed vá(ením… 

U anorexie se jedná o omezení p!íjmu potravy a( na velmi malá mno(ství jídla (ne-
mocn$ %lov&k na po%átku v&t"inou nejprve omezuje sladkosti nebo jiná kalorická jídla, 
zv$"en& se zajímá o “zdravá” jídla). 

U bulimie je naopak p!íjem potravy zv$"en, dochází k záchvatovitému p!ejídání (po-
sti(en$ p!edtím hladoví, a pak sní ohromné mno(ství potravy). Toto p!ejídání poté 
kompenzuje zvracením (a( n&kolikrát denn&). *lov&k s poruchou p!íjmu potravy je 
dlouhodob$m hladov&ním a nevhodn$mi stravovacími návyky ohro(en na (ivot&. 

Psychické projevy (p&íznaky) 
mám strach, (e budu tlustá($) 
myslím si o sob&, (e jsem tlustá($), p!esto(e mi ostatní !íkají, (e tlustá($) nejsem 
mám strach, (e kdy( se najím, tak ztloustnu 

Fyzické (t'lesné) projevy (p&íznaky) 
v$razné hubnutí (BMI - body mass index: pom&r hmotnosti (kg) a druhé mocniny 
v$"ky (m), za patologick$ je pova(ovan$ pod 18,5)
zhor"ení kvality vlas', vypadávání, zhor"ení kvality pleti, v&t"í kazivost zub' 
v&t"í únava, zimom!ivost 
dívky p!estávají menstruovat 
poruchy p!íjmu potravin kon%í %asto neplodností %i dokonce smrtí 

Ve v'ku puberty se Sabina upnula na sv(j vzhled. Více ne! móda ji v%ak zajímala její 
váha. S kamarádkami neustále hovo&ily na toto téma, p(j#ovaly si oble#ení a dramaticky 
pro!ívaly, kdy! se jedna „neve%la“ do oble#ení druhé. N'kdy v této dob' za#ala Sabina 
kamarádit s chlapcem, do kterého se velice brzy zamilovala. Chlapec po po#áte#ním 
zájmu o Sabinu zcela ochladl a za#al chodit s její spolu!a#kou. Ta si v%e od(vodnila svojí 
„mén' dokonalou“ postavou oproti spolu!a#ce, která spl,ovala ve%keré „normy módních 
trend(“. Krom' pocitu ne%t'stí a zmaru se u Sabiny objevily tendence vyh"bat se jídlu nebo 
jíst pouze minimální porce. Neustále kontrolovala svoji váhu, a#koliv byla v normálním 

stavu. V krátké dob' ztratila spoustu kilogram(, k #emu! p&isp'lo také nadm'rné cvi#ení. 
Z tohoto d(vodu se za#ala jinak oblékat. Nyní nosila velice volné, nep&iléhavé oble#ení, 
aby oddálila prozrazení své extrémní %tíhlosti. Mnoho #asu jí zabíral ka!dodenní v"po#et 
kalorií obsa!en" v konzumované potrav'. Pro lep%í kontrolu tedy ze svého jídelní#ku zcela 
vylou#ila domácí a nebalené jídlo. Pokud jedla, tak v!dy o samot', aby jí nemohl nikdo 
kontrolovat. Pozd'ji ji! nepro!ívala problém ze ztráty chlapce, ale silnou nespokojenost 
se sv"m t'lem, které jí brání v nlezení vztahu. Nedokázala se oprostit od pocitu vlastní 
nedokonalosti. P&i ne#innosti trp'la pocitem, !e nabírá váhu. Proto stále zatínala svaly 
na b&i%e, h"!dích a jin"ch #ástech t'la, proti ukládání tuk(. Rodi#e si pochopiteln' v%ímali 
jejího zm'n'ného chování. Zv"%ená pé#e v%ak m'la opa#n" efekt. Sabina se je%t' více stáhla 
do sebe, za#ala se rodi#(m vyh"bat a komunikovat s nimi. Za n'jak" #as se p&idávaly dal%í 
fyzické potí!e – #asté respira#ní onemocn'ní ze ztráty imunity, vypadávání vlas(, zácpa. 
Sou#asn' se ztrátou menstruace se objevila deprese…

ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH &DROGÁCH'

U(ívání alkoholu a ostatních nealkoholov$ch psychoaktivních látek je velmi %asté. V 
posledních letech dochází k nár'stu jejich u(ívání a zejména se sni(uje v&k u(ivatel'. Za-
%átek u(ívání v nízkém v&ku je rizikov&j"í pro vznik závislosti a dal"ích komplikací. Mezi 
nej%ast&ji u(ívané látky u mlad$ch lidí pat!í alkohol a tabák. Z dal"ích nealkoholov$ch 
látek marihuana. Stále více se objevují p!ípady, kdy d&ti nebo mladí dospívající za%ínají 
experimentovat i s ostatními drogami, jako jsou tane%ní droga extáze, halucinogeny, 
pervitin, heroin a !ada dal"ích. Krom& závislosti, kterou pravidelná konzumace drog 
p!iná"í (nap!. u heroinu se siln$, fyzick$ abstinen%ní syndrom objevuje ji( po n&kolika 
aplikacích), jde rovn&( o riziko r'zn$ch psychóz. Amfetaminy, marihuana, halucinogeny, 
ale také ostatní látky velice snadno vytahují na povrch latentní (skrytou) formu psy-
chózy (nap!. schizofrenii), ke které je takov$ jedinec disponován. Nikdo toti( nedoká(e 
p!esn& odhadnout ú%inek drog na svém organismu. Post!ehy typu: „kámo" to bere u( 2 
roky a je v pohod&…“ mohou b$t pravdivé, ale jsou nám zcela k ni%emu. Ka(d$ je jin$. 

Kdy se jedná o závislost? 
Psychoaktivní látky po po(ití zp'sobují zm&ny bu) psychické (uklidn&ní, euforie, halu-
cinace…), nebo i fyzické (ztráta strnulosti, t!esu, utlumení bolesti…). Závisl$ je %lov&k 
tehdy, kdy( má na danou látku chu. (tou(í po ní) a ostatní (ivotní d&je jsou podru(né 
této silné, nutkavé chuti. Závisl$ zvy"uje dávky a frekvenci u(ívání, zvy"uje se míra 
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tolerance t&la v'%i látce (tzn. dávka, co nás d!íve polo(ila, je snadno zvládnutelná), p!i 
vysazení se rozvíjí odvykací stav (naz$van$ také termíny abstinen%ní syndrom, abs.ák, 
krize), kter$ je u u(ívání opiát' (zejm. heroin) rozvíjen do velice siln$ch, fyzick$ch, 
bolestiv$ch stav'. Mohou se objevit i t&lesné potí(e jako hubnutí, po"kození jater, (lou-
tenky apod. (ze (loutenek jde zejména o typ C, tzv. „fe.áckou hepatitidu“, z nesprávné 
aplikace drog – sdílením st!íka%ek a ostatních pom'cek narkomana). Dále je typické, 
(e droze dává závisl$ %lov&k p!ednost p!ed ostatními aktivitami a lidmi. 

Velmi %asto se stane, (e problém jako první vidí blízké okolí (rodi%e, kamarádi nebo 
u%itelé), ale závisl$ jedinec ho je"t& za problém nepova(uje. Má pocit, (e má u(ívání 
drog pod kontrolou, (e není závisl$. 

Jak vypadá a co d'lá závisl" #lov'k?
ztrácí zájem o d!ív&j"í záliby a zájmy, o komunikaci s ostatními (je uzav!en$(á), 
nekomunikuje se sv$m okolím) 
m&ní p!átele, vyhledává a tráví %as s lidmi, o kte-r$ch se ví nebo se p!edpokládá, 
(e drogy u(ívají 
jeho "kolní prosp&ch se zhor"uje, má absence, je mén& pozorn$(á), více unaven$(á) 
%ast&j"í kolísání nálady (od apatie, skleslosti a( naopak po podrá(d&nost, vztek)
ztrácí zájem o vzhled, je zanedban$(á) 
zhubne, na rukou m'(e mít vpichy, jizvy po hnisání (abscesech) 
prodává v&ci, aby m&l(a) peníze na drogu, krade

Jind&ich s Patrikem p&ed n'kolika lety vykou&ili od kamaráda jointa. Jeliko! jim tráva 
p&inesla uvoln'ní a zejména euforick" stav pln" smíchu, velice rychle si ji oblíbili. Nejprve 
kou&ili pouze o víkendu a v!dy spole#n'. Jeliko! stav v!dy pozvolna p&e%el a místo klasické 
alkoholové „kocoviny“ p&i%la v"razná „!ravost“, vyhodnotili, !e jim absolutn' nep&eká!í a 
ztratili p(vodní zábrany k dennímu u!ívání. Po n'kolika m'sících jim ji! marihuana ne-
p&iná%ela záchvaty smíchu, ale stále z(stala „zábavnou“. V!dy kou&ili p&ed a po vyu#ování. 
Jind&ich i Patrik se postupn' vypracovali na pravidelné ku&áky marihuany, ke konzumaci 
této drogy ji! nepot&ebovali vzájemné povzbuzení a vypl,ovali jí ka!d" voln" #as. Po 
dal%í dob' p&estal ú#inek THC Patrika obohacovat a touha po experimentu jej zavedla k 
pervitinu. Jind&ich se tvrd"ch drog v!dy bál a tudí! odolal. Nyní v%ak kou&í marihuanu ji! 
n'kolik let, stala se sou#ástí jeho !ivota a frekvence jejího u!ívání se zvedla do rekordních 
v"%in. Zna#n' mu za#ala komplikovat !ivot, jeliko! bez marihuany nic nemá ten „lesk“. 
Aby se mohl s chutí najíst, pot&ebuje si p&ed tím zakou&it. Bez marihuanového rau%e zna#n' 

komplikovan' usíná. Malé mno!ství zásob konopí mu p&iná%í úzkost a bez marihuany 
nepodniká !ádné akce. P&i%el o &adu p(vodních p&átel. Stále si v%ak nep&ipou%tí závislost…

SEBEPO(KOZOVÁNÍ

Sebepo"kozování je v dne"ní dob& stále %ast&ji objevujícím se jevem, p!esto se kolem n&j 
to%í !ada m$t' a nepravd. Lidé jej spojují s r'zn$mi formami exhibicionismu %i módních 
trend' dospívajících (nap!íklad Emo styl). *lov&k, jen( se sebepo"kozuje, si zám&rn& a 
opakovan& ubli(uje, nikoliv v"ak s cílem usmrtit se, n$br( vypo!ádat se s nep!íjemn$mi 
du"evními stavy. Sebepo"kozování je v podstat& reakcí na stres, ur%it$m druhem ko-
munikace, voláním o pomoc. Zra-ování vlastního t&la je v t&chto p!ípadech signálem 
vá(ného psychického problému, které jedinec nedoká(e zvládnout jin$m zp'sobem.
Existuje velké mno(ství forem sebepo"kozování. Krom& ubli(ování sob& samotn$m 
("krábání, kousání, "típání, zar$vání neht', bití…) je %asto vyu(íván nástroj (u(ívá se 
n'(, (iletka, jehla, n'(ky, provaz, ohe- nebo cigareta a podobné). 
Jedinec, kter$ se sebepo"kozuje, zpravidla svá poran&ní skr$vá. Jde o koloto% nep!í-
jemn$ch pocit' a úzkostí: %lov&ku není dob!e, je v nap&tí, které nedoká(e zvládnout. 
Po!ezáním je v t&le uvol-ován endor,n, kter$ pomáhá zvládnout fyzickou bolest. Tím 
p!ichází pocit úlevy, co( je hlavním cílem %lov&ka, kter$ takto %iní. Jeliko( sebepo"ko-
zování p!iná"í ur%itou formu úlevy, stává se tak opakovanou, závislostní skute%ností. 
Jedinec se ale za své jednání v&t"inou p!ed ve!ejností stydí. Proto svá poran&ní v"emo(n& 
maskuje, co( m'(e op&t vyvolávat úzkostné stavy. Nejen z t&chto d'vod' se opakované 
sebepo"kozování t&(ko opou"tí. 

Ale% byl v!dy velice citliv" chlapec, se kter"m nebyly nikdy !ádné problémy. Skrze svoji 
p&ecitliv'lost nesná%el zbyte#n" stres. V 5. t&íd' základní %koly za!il na vlastní osob' %ikanu. 
Nikdy si v%ak nest'!oval, ne!aloval. Sna!il si v%e &e%it sám bez pomoci ostatních. Aktérem 
%ikany byl v!dy Ji&í, kter" s touto agresí v(#i Ale%ovi nikdy zcela nep&estal. Tu a tam si Ji&í 
takto zvy%oval sebev'domí. V 9. t&íd' se Ale% zamiloval do Krist"ny. Neustále se jí dvo&il 
a sna!il se získat její sympatie. Ji&í v%ak p&ed zraky Krist"ny Ale%e zcela poní!il. Ale%ovu 
bytost v tu chvíli pohltila panická úzkost, netu%il jak ji na&edit do únosné míry. Nev'd'l, 
zda se má poprvé prát anebo bre#et. Poní!ení &e%il út'kem ze t&ídy do %aten, kde zcela 
rozru%en vyndal z penálu kru!ítko a n'kolikrát se s ním siln' %krábl do p&edloktí. Netu%il, 
co jej to napadlo. V tu chvíli zakou%el obrovskou tenzi, !ivenou vztekem a beznad'jí. 
-krabání kru!ítkem %lo tém'& samo. Od té doby na%el Ale% velice rizikov" mechanismus, 
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jak ztlumit nap'tí, vzru%ení a úzkost. Za#al se ale více stranit kolektivu, proto!e musel 
neustále st&e!it svá poran'ní, aby nikdo nic nepoznal. Rodi#e si rovn'! dlouho ni#eho 
nev%imli, podez&elé jim ale p&i%lo, !e je Ale% neustále oble#en do trik s dlouh"m rukávem. 
Vyhodnotili to v%ak jako módní zále!itost. Jasno v%ak za#ali mít, kdy! náhodn' nalezli v 
jedné z Ale%ov"ch knih pe#liv' uschované !iletky…

Podp"rná sí#
[na koho se obrátit, jak mi m'(e pomoci]
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Pro(íváme-li psychické potí(e, m'(eme se cítit osam&lí a mít pocit, (e nám okolí nero-
zumí. M'(eme se dokonce n&kdy styd&t za to, (e nezvládáme situaci, a proto se budeme 
sna(it problémy skr$t. Problémy pak ale p!etrvávají a dokonce mají sklon trochu nab$vat 
a “houstnout” – n&kdy toti( tí(ivou situaci sami opravdu nezvládneme. Izolace, do které 
unikáme, ani jiná aktivita nepomáhá. 

Cht&li bychom podpo!it v"echny mladé lidi, kte!í mají psychické potí(e. P!ejeme si, aby 
se pokusili nepropadnout pocit'm izolace a ne-pochopení. Pomoc od okolí ani nem'(e 
p!ijít, pokud nikdo o na"ich problémech neví. I kdy( se to t!eba nezdá, v na"í blízkosti 
se v(dycky nachází n&kdo, s k$m bychom mohli problémy sdílet nebo kdo by nám mohl 
p!ímo pomoci. M'(e se jednat o n&koho z na"ich blízk$ch, rodi%' nebo kamarád'. Se 
sv$mi problémy je pak také ur%it& mo(né se obrátit na n&koho ve "kole. Existují také 
instituce, které se na pomoc v takov$ch situacích p!ímo specializují (poradny, podp'rné 
slu(by, linky d'v&ry). 

V této kapitole uvádíme, na koho je mo(né se v tí(ivé situaci obrátit, a. u( v na"em 
nejbli("ím okolí, nebo jinde. 
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kdo mi m(!e nabídnout podporu a pomoc?
rodina
"kola (v$chovn$ poradce, t!ídní u%itel)
Pedagogicko-psychologická poradna 
St!edisko v$chovné pé%e 
pediatr 
psycholog 
psychiatr 
psychoterapeut
poradny pro ve!ejnost, kontaktní centra
krizová centra a linky d'v&ry

JAK SI POMOCT SÁM

Kdy( má %lov&k pocit, (e se propadá do problému, nem&l by tomu jen ne%inn& p!ihlí(et. 
A. u( jsou toti( na"e potí(e zp'sobené %ímkoli, jsme to hlavn& my sami, kdo má za nás 
odpov&dnost. A( potom to jsou rodi%e (nejsme-li plnoletí) a také trochu i na"e okolí. 
M&li bychom se sami sna(it tí(ivé situaci %elit, ud&lat n&co proto, abychom se cítili lépe, 
ud&lat první krok. *asto ani nevíme, zda to, co se s námi d&je, je docela vá(né nebo ne.

Kroky vedoucí k tomu, abychom se cítili lépe, mohou vypadat r(zn': 
neizolovat se - jakkoli se cítíte b$t ve sv$ch pocitech nebo ve své situaci osamoceni, 
zkuste se neizolovat od svého okolí. Pokuste se udr(ovat kontakt s kamarády, kte!í 
jsou spolehliví a kter$m d'v&!ujete (t!eba jenom b$t s nimi %ast&ji). 
vyh+bat se zhor,ení problému - zkuste p!edejít tomu, aby se va"e situace zhor"ovala. 
Pokud je to mo(né, vyh$bejte se situacím, ve kter$ch se cítíte velmi "patn& nebo se 
jim sna(te p!edcházet (pokud k t&mto situacím dochází ve "kole, je nejspí" nutné to 
probrat s n&kter$m z pedagog'). Pokuste se ud&lat n&co proto, abyste se cítili lépe, 
pe%ujte o sebe jakkoli to zní samoz!ejm&, ale pat!í k tomu i dodr(ování správné 
(ivotosprávy a dop!ání si odpo%inku (najd&te pro sebe t!eba n&jakou pravidelnou 
aktivitu, která vás baví a p!i které se cítíte dob!e). 
sdílet ,patné pocity - pokud je to mo(né, najd&te mezi kamarády n&koho, s k$m 
byste mohli "patné pocity sdílet, mo(ná má n&kdo z nich podobné zku"enosti. 
Zva(ujte ale i dále, komu byste o sv$ch potí(ích mohli !íct (n&kdy je p!eci jen lep"í 
zavolat na linku d'v&ry, ne( !e"it problém se sv$m spolubydlícím ve 3 hodiny ráno).

vyhledat pomoc - mohou to b$t rodi%e, u%itelé nebo odborníci z r'zn$ch institucí 
(psychologové, poradci, léka!i), kte!í jsou tu od toho, aby pomohli. Kdo o va"ich 
potí(ích neví, nem'(e vás ani podpo!it. Rodi%e mají nezi"tn$ zájem o dobro sv$ch 
potomk', mo(ná i sami cítí, (e s vámi n&co není v po!ádku a rádi podle sv$ch 
mo(ností vyjdou vst!íc. 

Pokud máte problémy ve "kole, je vhodné obrátit se na t!ídního nebo na jiného u%itele, 
kterému d'v&!ujete. M'(ete také vyu(ít anonymní telefonické linky d'v&ry, e-mailové 
poradny nebo nav"tívit n&jakou poradnu “kamennou”. Nebojte se obrátit i na psycho-
logickou nebo psychiatrickou ambulanci. Co pro vás mohou v"echny zmín&né instituce 
nebo jednotlivci ud&lat, jsme se pokusili popsat v následujících podkapitolách. 
 

RODINA

Pro mladého %lov&ka v období "kolní docházky nebo studia jsou rodi%e a sourozenci ve 
v&t"in& p!ípad' t&mi nejbli("ími lidmi – nebo alespo- lidmi, s kter$mi je v nej%ast&j"ím 
kontaktu. S rodi%i, nebo rodi%em i se sourozenci (ije skoro cel$ dosavadní (ivot, a tak 
se mají mo(nost vzájemn& poznávat v nejr'zn&j"ích situacích. Tém&! v"ichni rodi%e by 
cht&li pro své d&ti to nejlep"í a samoz!ejm& mají o své potomky obavy. “To nejlep"í” 
%asto znamená dobré vzd&lání, absenci nemocí a stres', uspokojivé mezilidské vztahy, 
úsp&"nost. A rodi%e i dal"í %lenové t!eba i "ir"í rodiny se sna(í mladému %lov&ku k 
dosa(ení t&chto p!edstav pomoci. 

Ne v(dy se to v"ak da!í. V období adolescence se objevuje mezigenera%ní trhlina, syn %i 
dcera se pot!ebuje vymezit v'%i rodi%'m, vzájemná komunikace m'(e váznout. D'vody 
lze nalézt na obou stranách, a tak ani jedna strana by nem&la spole%nou snahu vzdávat. 
Rodi%e také pro(ívají náro%nou (ivotní fázi: krize st!edního v&ku, leckdy starosti o 
vlastní rodi%e, zát&( v zam&stnání, %i jeho ztráta mohou oslabit jejich kapacitu pln& se 
v&novat d&tem. Je proto mo(né, (e si potí(í sv$ch potomk' dlouho nev"imnou (nap!. 
studie t$kající se rodinné situace pacient' s poruchami p!íjmu potravy potvrzují, (e 
rodi%e museli b$t na problém upozorn&ni a( okolím). *asto se rodi%e také nedovedou 
sv$ch d&tí ptát takov$m zp'sobem, aby navázali d'v&rn&j"í dialog. Nikdo je tomu neu%il 
a v rodinách, ve kter$ch vyrostli, se s nimi tak ani nemluvilo. P!esto lze tyto p!eká(ky 
p!ekonat (nap!. i s vyu(itím odborného poradenství) a poté nastolit doma otev!en&j"í 
atmosféru. 
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Jenom málokdo z nás si tuto skute%nost b&hem dospívání, ale i pozd&ji uv&domí. Na-
opak, mladí mají docela p!irozenou tendenci b$t kriti%tí v'%i star"ím generacím, zvlá"t& 
v'%i rodi%'m. Je pro n& t&(ké (mo(ná nemo(né) v(ít se do jejich situace. Odtud není 
daleko k pocitu, (e rodi%e dospívajícím nerozum&jí, mluví jinou !e%í, a tudí( ani nemá 
cenu pokou"et se jim n&co vysv&tlovat. *astou reakcí je sta(ení se do sebe a postupné 
omezení rozhovor' jen na nutné organiza%ní zále(itosti, p!i kter$ch nelze nahlédnout 
do niterného pro(ívání. 

Tím se v"ak odcizení prohlubuje. Rodi%e mohou reagovat r'zn&, chápav$m postojem, 
zesílením tlaku, oddálením se, kontrolou. Jen(e také nejsou dokonalí a na projevy od-
mítání nezvládnou odpovídat nadále vst!ícn&. I kdy( by t!eba rádi pomohli. Proto je 
vhodné rozhodnout se dát jim dát "anci, najít v sob& kus trp&livosti a povídat si s nimi. 
Pokud to jen trochu jde, je vhodné neobávat se a obrátit se na rodi%e. Rodi%e – i kdy( 
se to %asto dospívajícím nezdá – mají p!ece jen nejvíc p!edpoklad' porozum&t svému 
dít&ti, se kter$m mají mnoho spole%ného. Dal"ím vhodn$m !e"ením m'(e b$t sv&!ení 
se star"ímu sourozenci. Ten také m'(e zprost!edkovat komunikaci s rodi%i. Prost& 
rodi%e a sourozence máme také od toho, aby nás podr(eli, kdy( se momentáln& neda!í. 

Pokud zvít&zí rozhodnutí nesdílet potí(e s rodi%i (nap!íklad z nep!ekonateln$ch rozpo-
r'), je nutné obrátit se na n&koho jiného. V okolí ka(dého jedince se pravd&podobn& 
vyskytuje n&kdo, komu lze d'v&!ovat, sdílet pocity a (ádat jej o pomoc.

(KOLA, V)CHOVN) PORADCE, T%ÍDNÍ U*ITEL

Ka(d$ (ák, u%e- %i student se m'(e obrátit se sv$mi problémy na d'v&ryhodnou osobu 
ve "kole – t!ídního u%itele, v$chovného poradce nebo jiného vyu%ujícího. Psychické 
potí(e ovliv-ují %asto mo(nosti p!ípravy doma i v$kon podávan$ ve "kole. To se m'(e 
odrazit na v$sledcích, které se zhor"ují. U%itel by se také m&l zajímat o to, co je p!í%inou 
"patného prosp&chu studenta a podle toho k n&mu individuáln& p!istupovat – pat!í 
to k u%itelské roli. Od nikoho ze "koly v"ak nelze o%ekávat individuální p!ístup nebo 
pomocnou ruku, jestli(e o va"ich problémech neví. Proto m'(e b$t lep"í zkusit se ve 
"kole obrátit na n&koho, komu d'v&!ujete, a ne%ekat, a( problémy je"t& více narostou. 
Role t!ídního u%itele a v$chovného poradce ve "kole se trochu li"í. Není v"ak d'le(ité, 
na koho se obrátíte, jako to, (e tento krok u%iníte.

T&ídního u#itele, v"chovného poradce nebo jiného vyu#ujícího je mo!né po!ádat o: 
podporu p!i jak$chkoli potí(ích, které pro(íváte a které ovliv-ují va"e v$sledky ve 
"kole. V$chovn$ poradce je navíc schopen v p!ípad& pot!eby zprost!edkovat dal"í 
slu(by, p!edat kontakt na psychologa, pop!. dojednat s ním sch'zku, p!edat kontakt 
na drogovou poradnu apod.
podporu p!i za!azení ve t!íd&, nap!. p!i návratu mezi spolu(áky po hospitalizaci na 
psychiatrické klinice, n&kdy také p!i p!estupu do jiné t!ídy. T!ídní u%itel by vám m&l 
se zvládnutím situace pomoci, s va"ím souhlasem m'(e nap!. ohledupln& informovat 
spolu(áky o va"em onemocn&ní. 
podporu ve studiu a stanovení nov$ch pravidel, tj. probrat s u%itelem p!eká(ky a 
omezení zp'sobené du"evním onemocn&ním (zhor"ená schopnost koncentrace, 
ospalost zap!í%in&ná léky, velká psychická zát&( p!i zkou"ení p!ed tabulí aj.) a sta-
novit pravidla, která pomohou p!i p!ekonávání t&chto potí(í (umo(n&ní krátk$ch 
p!estávek i b&hem hodiny, odli"ná forma zkou"ení apod.). T!ídní u%itel by m&l tato 
nová pravidla projednat s v$chovn$m poradcem a informovat také ostatní vyu%ující 
a va"e spolu(áky. 
pomoc se získáním a vytvo!ením individuálního vzd&lávacího plánu (IVP), kter$ 
by m&l umo(nit pln&ní "kolních povinností i v situaci, kdy jsou va"e schopnosti 
p!ípravy i samotné pln&ní povinností ve v&t"í mí!e naru"ené. Individuální vzd&lá-
vací plán m'(e povolit !editel st!ední "koly na základ& záva(n$ch (v tomto p!ípad& 
zdravotních) d'vod'. P!i (ádání o IVP je nutné spolupracovat zejména s pedago-
gicko-psychologickou poradnou a va"ím léka!em. 

Na n&kter$ch st!edních "kolách a u%ili"tích vznikají nebo nov& fungují tzv. "kolní pora-
denská pracovi"t&. Obvykle to znamená, (e je na "kole k dispozici krom& v$chovného 
poradce je"t& psycholog nebo speciální pedagog, kter$ by vám m&l um&t poskytnout 
v&t"í podporu. 

-koly se %kolním poradensk"m pracovi%t'm by m'ly nabídnout a poskytovat ur#it"m 
!ák(m nap&.: 

intenzivn&j"í podporu v individuální form& 
poradenství (ák'm i rodi%'m 
mapování problém' (áka a pomoc s vytvo!ením individuálního vzd&lávacího pro-
gramu 
konzultace s pedagogy ke zvlá"tním pot!ebám (áka 
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PEDAGOGICKO+PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA

Pedagogicko-psychologická poradna je pracovi"t& nabízející poradenství a dal"í slu(by 
(nap!. psychoterapii) (ák'm a student'm na základním nebo st!edním stupni vzd&-
lávání. Poradenství se m'(e t$kat mnoha r'zn$ch oblastí, a. u( se jedná o potí(e se 
"kolou, nebo o n&jak$ problém, kter$m %lov&k prochází mimo "kolu, jako jsou rodinné 
problémy anebo osobní potí(e. 

Poradenství se m(!e t"kat nap&.: 
adapta%ních obtí(í na za%átku studia – p!i p!echodu ze základní na st!ední "kolu 
studijních problém' – p!i "patn$ch v$sledcích podávan$ch ve "kole 
zm&ny "koly – pot!ebujete-li s n&k$m probrat plánované p!eru"ení studia a zjistit, 
kter$ typ "koly nebo jak$ obor je pro vás nejvhodn&j"í, nap!. po hospitalizaci nebo 
v pr'b&hu lé%by psychick$ch obtí(í 
volby dal"í vzd&lávací cesty – poradenství k volb& dal"ího oboru vzd&lávání, nap!. 
st!ední nebo vysoké "koly, uskute%n&ní psychologic-kého vy"et!ení ke zji"t&ní stu-
dijních a osobnostních p!edpoklad' 
problém' nejistoty nebo trémy – pot!ebujete-li pomoct se zvládáním trémy ve "kole, 
nebo nap!. nejistoty v kontaktu se spolu(áky 
rodinn$ch a vztahov$ch problém' 
problém' se spolu(áky, nap!. "ikanování, ale i potí(í s hledáním nov$ch kamarád' 
po p!echodu ze "koly na "kolu 

N&které pedagogicko-psychologické poradny nabízejí slu(by i dosp&l$m, nap!. v oblasti 
kariérního i osobnostního r'stu.

ST%EDISKO V)CHOVNÉ PÉ*E

Toto za&ízení poskytuje terapeuticko v"chovnou a preventivn' podp(rnou pé#i d'tem a 
mláde!i v oblasti : 

v$chovn$ch a v$ukov$ch problém'
osobnostních a psychick$ch problém' 
problematického rodinného prost!edí 
po%ínajících p!íznak' asociálního p!ípadn& antisociálního chování

po%ínajícího stadia experimentování s drogami
K vyu(ití podpory se %lov&k rozhoduje dobrovoln&. Za!ízení nezaji".uje soudem na!í-
zenou ústavní v$chovu. 

Formy pé#e: 
ambulantní 
internátní – l'(ková – pobyty v dob& trvání max.8 t$dn' 

V za!ízení lze vyu(ít individuální konzultaci, skupinová sezení i rodinné terapie. 

SVP dále nabízí: 
poradenství rodi%'m nebo zákonn$m zá-stupc'm dít&te 
odbornou metodickou pomoc u%itel'm, v$chovn$m poradc'm, "kolním metodik'm 
prevence a vychovatel'm v"ech typ' "kol

 

PEDIATR + PRAKTICK) LÉKA% PRO D,TI A DOROST

Pediatr (titul MUDr.) je léka! zab$vající se diagnostikou a lé%bou t&lesn$ch onemocn&ní 
u d&tí a dospívajících. Podle konkrétních poci.ovan$ch potí(í m'(e dát pediatr dopo-
ru%ení na dal"ího léka!e – specialistu (nap!. na kr%ní, nosní, chirurgii apod.). Pediatr 
neprovádí zvlá"tní vy"et!ení v p!ípad& psychick$ch potí(í a svoje pacienty odesílá k 
psychologovi nebo psychiatrovi. Pro samotné nav"tívení psychologa nebo psychiatra 
v"ak není pot!eba doporu%ení pediatra. 

Mnoho psychick$ch onemocn&ní je provázeno t&lesn$mi problémy (nevolnost nebo 
%asté zvracení, poruchy spánku, bolesti b!icha nebo hlavy apod.). Pro okolí a n&kdy 
ani pro nemocného není z!ejmé, (e jsou t&lesné potí(e zako!en&né v psychick$ch pro-
blémech. Pokud je vá" pediatr tím, komu d'v&!ujete nejvíce, m'(ete nav"tívit nejprve 
jeho a poradit se s ním o va"ich potí(ích (viz v$"e) a o tom, zda je vhodné kontaktovat 
psychologa nebo psychiatra. 

PSYCHOLOG

Psycholog (titul Mgr. %i PhDr.) vystudoval psychologii na V#, není v"ak léka! a nesmí 
p!edepisovat léky. Psycholog vy"et!uje formou rozhovoru nebo %asto pomocí test', 
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pracuje jak s lidmi bez psychick$ch poruch, tak i s lidmi s psychick$mi poruchami. K 
psychologovi je mo(né se objednat bez doporu%ení jiného specialisty. Seznam fungu-
jících a dostupn$ch psycholog' (psychologick$ch ambulancí) najdeme v telefonním 
seznamu, %asto i na internetu. N&kte!í psychologové se specializují na práci s d&tmi a 
dospívajícími – lze je také najít v telefonním seznamu. 

Psycholog stanovuje diagnózu nebo pomáhá stanovit diagnózu ve spolupráci s psychi-
atrem pomocí rozhovoru a test'. Dále d&lá základní vy"et!ení pomocí test', kdy( je 
t!eba zjistit v$"i intelektu (IQ) nebo zda nemá %lov&k n&jakou poruchu pam&ti apod. 
Psycholog pomáhá zjistit povahové vlastnosti %lov&ka a jeho dal"í schopnosti. 

U d&tí psycholog v pedagogicko-psychologické poradn& zji".uje tzv. "kolní dovednosti 
(zda se u nich vyskytují speci,cké poruchy u%ení), celkovou úrove- rozumov$ch schop-
ností (IQ), osobnostní rysy, p!í%iny neprosp&chu nebo osobních obtí(í. 

Psycholog m'(e také nabídnout lé%bu ve form& psychoterapie, pokud dokon%il tzv. 
psychoterapeutick$ v$cvik. Psychoterapie je forma lé%by, jejím( cílem je odstran&ní 
nebo zmírn&ní potí(í prost!ednictvím psychologick$ch prost!edk' v rámci terapeu-
tického rozhovoru.

PSYCHIATR

Psychiatr (titul MUDr.) je léka!, kter$ slo(il zkou"ku (atestaci) z psychiatrie. Psychiatr 
se zab$vá lé%bou psychick$ch poruch a m'(e p!edepisovat léky (nap!. léky na depresi, 
úzkost…). Psychiatr lé%í ambulantn& nebo v rámci hospitalizace. Podobn& jako jsou 
prakti%tí léka!i pro d&ti a dorost, pracují n&kte!í psychiat!i hlavn& s d&tmi a dospívajícími.

K psychiatrovi je mo(né se objednat i bez doporu%ení jiného léka!e. V p!ípad&, (e se 
nejedná o akutní potí(e, lze se k psychiatrovi objednat na konkrétní den a hodinu. Po-
hotovostní psychiatrická slu(ba b$vá zaji"t&na na psychiatrick$ch odd&leních nemocnic, 
klinikách nebo lé%ebnách po 24 hodin. Seznam fungujících a dostupn$ch psychiatr' 
najdeme v telefonním seznamu, %asto i na internetu. 

Psychiatr stanovuje na základ& vy"et!ení (co( je v&t"inou rozhovor) diagnózu a rozho-
duje o lé%b&, nap!. zda je vhodná a jak$ zp'sob lé%by je t!eba zvolit, zda m'(e pacient 

docházet ambulantn&, nebo je vhodn&j"í hospitalizace. Psychiatr m'(e také nabídnout 
psychoterapii absolvoval-li psychoterapeutick$ v$cvik. 

PSYCHOTERAPEUT

Psychoterapeut m'(e b$t jak psycholog, tak psychiatr, kter$ absolvoval p!íslu"n$ psy-
choterapeutick$ v$cvik. Ne ka(d$ psycholog %i psychiatr je zárove- psychoterapeutem. 
Toto je d'le(ité, hledáme-li pro sebe, %i pro n&koho blízkého odbornou pomoc. Psy-
choterapie m'(e b$t hrazena poji".ovnou nebo si ji klient hradí ze sv$ch prost!edk'. 
Zále(í na konkrétním odborníkovi, nebo za!ízení, které ji poskytují. 
Psychoterapie je lé%ba psychologick$mi prost!edky (nej%ast&ji rozhovorem). Jejím cílem 
je odstran&ní nebo zmírn&ní potí(í a zlep"ení kvality (ivota. Psychoterapii je mo(né 
kombinovat s jakoukoli jinou lé%bou. 

PORADNY PRO VE%EJNOST, KONTAKTNÍ CENTRA

Poradny jsou za!ízení, která nabízejí rozli%né slu(by "iroké ve!ejnosti. Existují proto, 
aby poskytovaly pomoc lidem v tí(ivé situaci – v p!ípad& pot!eby proto doporu%ujeme 
slu(eb n&které z poraden vyu(ít. Funguje opravdu velké mno(ství poraden, jejich typy 
zde proto ani nebudeme uvád&t. V&t"ina z nich nabízí slu(bu sociální poradenství, 
která je ustanovena zákonem a zahrnuje nej%ast&ji poskytnutí informací pot!ebn$ch k 
!e"ení jakékoli nep!íznivé situace. Slu(by poraden mohou dále zahrnovat dlouhodob&j"í 
podporu a také nap!. terapeutické %innosti, dále pomoc s prosazováním práv a zájm' 
apod. Zále(í v"ak na typu poradny a jejím zam&!ení. Pracovníci poraden znají sí. do-
stupn$ch slu(eb v okolí, proto se nic ne-stane, kdy( p'jdete do "patné poradny. Pomoc 
ve form& poradenství je v(dy poskytována bezplatn&, %asto také anonymn&. Vzhledem 
k poskytovan$m slu(bám d&tem a dospívajícím má mezi poradnami zvlá"tní místo 
pedagogicko-psychologická poradna. 

Kontaktní centra jsou za!ízení, která mohou vyu(ít lidé ohro(ení závislostí na návyko-
v$ch látkách. Cílem kontaktních center je sní(it sociální a zdravotní rizika spojená se 
zneu(íváním drog, nabídnout a poskytnout podporu ve form& terapeutick$ch %inností, 
ale také pomoci lidem p!i prosazování vlastních práv a zájm'. Stejn& jako poradny, také 
kontaktní centra nabízejí svoje slu(by bezplatn&. 
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Krom& poraden a kontaktních center existuje celá !ada za!ízení, která poskytují jin$ typ 
slu(eb, n&která se p!ímo zam&!ují na pomoc d&tem a dospívajícím v obtí(n$ch situacích, 
nebo na zlep"ení kvality jejich (ivota formou volno%asov$ch aktivit (nap!. nízkoprahová 
za!ízení pro d&ti a mláde(). 

Kontakty na poradny není t&(ké najít nap!. na internetu, plze-ské poradny uvádíme v 
adresá!i v poslední kapitole. 

KRIZOVÁ CENTRA A LINKY D-V,RY

V (ivot& ka(dého z nás se najdou chvíle, kdy pot!ebujeme poradit nebo pomoci. Nemáme 
se na koho obrátit, ocitneme se se sv$mi starostmi naprosto sami, své blízké nechceme 
sv$mi problémy obt&(ovat nebo se za sebe stydíme… Ale ani v t&chto nejt&("ích situ-
acích nemusíme z'stávat sami. V n&kter$ch m&stech m'(eme osobn& zajít pro radu, 
podporu %i pomoc do krizového centra, které bylo vybudováno práv& proto, abychom 
se na n& anonymn& a bezplatn& obraceli. Druhou mo(ností je zavolat na n&kterou z 
linek d'v&ry, z nich( v&t"ina je v provozu nonstop. 

Krizová centra poskytují ambulantní nebo pobytové slu(by na p!echodnou dobu t&m, 
kte!í se nacházejí v obtí(n$ch situacích ohro(ujících zdraví nebo (ivot, kdy v dané chvíli 
nemohou nebo nejsou schopni svoji nep!íznivou situaci !e"it vlastními silami. M'(ete 
sem p!ijít, pokud pot!ebujete krizovou intervenci, konzultaci se sociálním pracovníkem, 
psychologem nebo psychiatrem, p!echodné ubytování a poskytnutí stravy (nebo pomoc 
p!i jejich zaji"t&ní), dále pak krátkodobou podp'rnou terapii sm&!ující ke stabilizaci 
nep!íznivého stavu %lov&ka. Slu(by krizov$ch center jsou %asto poskytovány bezplatn& 
a 24 hodin denn&. 

Linky d-v.ry jsou pracovi"t& poskytující telefonickou krizovou pomoc. Jsou snadno 
dostupné – linku d'v&ry je mo(né kontaktovat kdykoli – není nutné se objednávat. Ka(dá 
linka d'v&ry má zpracovanou databázi kontakt' psychosociální sít& a m'(e vám tedy 
poskytnout a doporu%it kontakty na dal"í za!ízení: psychologickou, psychiatrickou nebo 
právní pomoc, kontakty na r'zné pomáhající organizace – poradny, kontaktní a krizová 
centra, azylové domy, a to nejen v daném regionu. N&které linky jsou v"eobecné, jiné 
se specializují na ur%itou skupinu lidí, nap!íklad Modrá linka %i Linka bezpe%í pomáhá 
d&tem a mlad$m lidem. Pokud telefonní %íslo neza%íná p!ed%íslím 800, musíte za hovor 

zaplatit podle b&(ného tarifu. N&které linky d'v&ry poskytují také slu(by prost!ednictvím 
internetu, e-mailem nebo p!es chatové programy. Slu(by linek d'v&ry v(dy respektují 
anonymitu tazatel' a jsou bezplatné. Kontakty na linky d'v&ry v r'zn$ch regionech 
*R jsou k nalezení na www.capld.cz. 

P/ehledn+ seznam naleznete v adresá/i na konci bro0ury.
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PRO SPOLU.ÁKY

Ve "kole jsou to nej%ast&ji práv& nejbli("í osoby – kamarádi a spolu(áci, kdo si v"imne, 
(e se spolu(ákem není v"echno v po!ádku, (e má problémy. “Co se s ním d&je? Jak 
mohu pomoci?” Tak mohou znít nej%ast&j"í otázky jeho spolu(ák' a kamarád', kter$m 
je tato kapitola ur%ena. 

Má m(j spolu!ák potí!e?
Jak poznám, (e má m'j spolu(ák potí(e? N&kdy si mohou spolu(áci a blízcí studenta 
v"imnout vá(n$ch psychick$ch potí(í nebo projev' du"evního onemocn&ní podle zm&n, 
které zaznamenají v jeho chování, zevn&j"ku a celkovém projevu. I pokud se spolu(ák 
se sv$mi potí(emi zatím nikomu nesv&!il, obavy jeho blízk$ch mohou b$t oprávn&né, 
jestli(e si v"imnou n&které z t&chto zm&n: 

Chování, zp(sob projevu 
kamarád se v$razn& zm&nil ve svém projevu, stal se velmi tich$m, vyhledávajícím 
ústraní, za%al se vyh$bat spole%n$m aktivitám, reaguje pasivn&, nebo podrá(d&n& 
je nep!im&!en& vztahova%n$, n&kdy má z b&(n$ch situací nadm&rné obavy, jindy 
m'(e b$t bezd'vodn& nebo z mal$ch p!í%in úto%n$
n&kdy hovo!í o sebevra(d&, zdá se, (e ho nic nebaví, v"echno pro n&j ztratilo smysl 
b&hem krátké doby do"lo k v$razné zm&n& nálady, nálada je velmi "patná, nebo 
naopak nep!im&!en& nadnesená (ani( by to odpovídalo reálné (ivotní situaci) a 
spolu(ák se stává hyperaktivním 
kamarád za%al pít víc alkoholu, u(ívá více marihuany nebo jin$ch drog 
sna(í se úp&nliv& hlídat váhu a kontrolovat jídelní%ek, hubne, nebo se naopak n&kdy 
nez!ízen& p!ejídá 

Zevn'j%ek 
v$razn& se zm&nil jeho zevn&j"ek, vypadá to, (e zanedbává osobní hygienu 
nep!irozen& zhubnul, nebo naopak nabral váhu 
má na t&le "krábance, popáleniny, mod!iny, %asto na rukou, je mo(né, (e si ubli(uje 

Pracovní vytí!ení
podává hor"í v$kon ve "kole, je nep!ipraven$, nestíhá termíny, a to se odrá(í i na 
jeho hodnocení ve "kole
je zapomn&tliv$, “vypou"tí” i velmi d'le(ité termíny
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opakem m'(e b$t znepokojivé pracovní vytí(ení studenta, zahlcení povinnostmi 
a úkoly 

Slovní projev
má %asto negativistické poznámky o sob& typu “jsem k ni%emu”, “v"echno je na nic”, 
“asi by bylo lep"í, kdybych se nikdy nenarodil – stejn& v"echno v(dycky ud&lám blb&” 
zmi-uje se o sebevra(d&, !íká, (e o sebevra(d& uva(uje nebo nap!. !íká “u( tady 
dlouho nebudu” (!e%i o sebevra(d& je v(dy t!eba brát vá(n&, zvlá"t& pokud doty%n$ 
%in p!ímo plánuje nebo pokud se ji( v minulosti o sebevra(du pokusil !) 

Jak kamaráda podpo&it?
Psychická onemocn&ní jsou skute%né nemoci s reáln$mi symptomy a jako takové je 
také mo(né je lé%it. V%asn&j"í pomoc má %asto vliv nejen na !e"ení celé situace, ale i na 
lé%bu samotné nemoci. Jestli(e tedy máte o kamaráda vá(né obavy, je lep"í zaujmout k 
situaci aktivní postoj a podpo!it ho v tom, aby vyhledal pomoc

Nep!edstírejte, (e jste si ni%eho nev"imli a (e je v"echno v po!ádku. Zkuste s kama-
rádem promluvit a bu)te p!ipraveni mu naslouchat. /ekn&te, (e si o n&j opravdu 
d&láte starosti, vysv&tlete mu pro%, jak$ch zm&n jste si v"imli v jeho chování.
Pokud vá" kamarád o sv$ch potí(ích bude chtít mluvit, vyslechn&te jej. Potí(e ka-
marádovi nikdy nevy%ítejte. Nejspí" se nejedná o n&co, %eho by se mohl jednodu"e 
“zbavit”. Vyvarujte se proto rad typu: “Tak u( se dej dohromady!” 
Nepropadn&te pocitu, (e jste to vy, kdo je zodpov&dn$ za kamarád'v osud a (e jste 
to vy, kdo musí jeho problém vy!e"it. Spí"e se sna(te kamaráda podpo!it, aby sám 
vyhledal pomoc, nebo abyste ji vyhledali spole%n& (adresá! slu(eb dostupn$ch v 
Plzni najdete na konci na"í p!íru%ky).
Pokud to doty%nému pom'(e, bu)te p!ipraveni ho podpo!it ve vyhledání pomoci 
nap!. tím, (e jej do ambulance psychologa doprovodíte.
Kamarád m'(e va"i pomoc nep!ijmout s tím, (e mu nic není. M'(e také odmítnout 
vyhledat pomoc i poté, kdy jsou jeho potí(e zcela z!ejmé.V takové situaci m'(ete 
sami problém probrat s n&k$m dosp&l$m z va"eho okolí. Pokud neprozradíte jméno 
kamaráda, nemusíte ztratit jeho d'v&ru. Je na vás, zda d'v&ryhodnou oso-bu na-
leznete doma (rodi%e), ve "kole (v$chovn$ poradce, t!ídní u%itel, "kolní psycholog), 
nebo mimo "kolu (v n&které z poraden nebo linek d'v&ry). 
M'(e dojít k v$jime%né situaci, kdy spolu(ák nebo kamarád bude sám sebe ohro(ovat 
na (ivot&, nebo bude nebezpe%n$ pro vás a okolí. V takové situaci je nutné zajistit 
okam(itou pomoc bez ohledu na to, zda by s tím on sám práv& souhlasil nebo ne.

Telefonní %íslo rychlé záchranné slu(by je 155.

M(j kamarád má du%evní onemocn'ní - mohu mu n'jak pomoci?
Vedle n&koho, kdo se lé%í s “du"evním onemocn&ním”, m'(eme poci.ovat nejistotu. *asto 
je tomu tak i v p!ípad&, (e jde o n&koho blízkého. Nejistota rychle zp'sobuje ochlazení 
na"ich vzájemn$ch vztah'. D!íve dobr$ kamarád se po návratu z hospitalizace chová 
trochu jinak, dokonce n&kdy se nám zdá, (e i vypadá jinak, je prost& nejspí" nadobro 
n&k$m jin$m. Tam, kde bylo d!ív p!átelství, za%ne mezi námi panovat nejistota, pro-
stor na"ich n&kdej"ích spole%n$ch témat vypl-uje ml%ení nebo tabu – je zde n&co, o 
%em nedovedeme mluvit, nebo by se o tom mluvit ani nem&lo. Je snad nejistota mezi 
námi zp'sobená tím, (e zku"enost du"evního onemocn&ní je pouze "patn& sd&litelná? 
*áste%n& tomu m'(e b$t tak. Na rozdíl od t&lesn$ch (somatick$ch) onemocn&ní se o 
du"evních nemocech opravdu obtí(n&ji mluví. My ani na"e okolí s nimi nemusíme mít 
(ádnou zku"enost, a proto se o n& p!íli" nezajímáme. *ast&ji je v"ak vzájemná nejistota 
zp'sobena charakterem du"evních nemocí jako takov$ch, hlavn& jejich postavením 
v pov&domí spole%nosti: n&která jména psychick$ch poruch zlidov&la a lidé si je nyní 
spojují s ur%it$m (%asto negativním) v$znamem. Vznikly také stereotypy – soubory 
v$znam' a charakteristik, které se vztahují ke skupin& lidí s du"evním onemocn&ním. 
Stereotypy mají mnohdy formu p!edsudk' a pov&r (mnoho lidí si nap!íklad pod vli-
vem médií myslí, (e lidé trpící schizofrenií mají %asto sklony k násilí nebo agresivit&). 
Tyto stereotypy po"kozují nejen “nemocné”, ale také v"echny “zdravé”, kte!í v d'sledku 
sv$ch p!edsudk' s “nemocn$mi” ztrácejí kontakt. Navíc sama hranice mezi “zdrav$m” 
a “nemocn$m” m'(e b$t v oblasti du"evního zdraví vrtkavá. 

Mít kamaráda, kter$ pro(ívá zku"enost du"evní nemoci, m'(e b$t velmi obohacující. 
O vzájemn$ vztah je t!eba v"ak pe%ovat. Nejistotu mezi vámi je mo(né od po%átku 
zmírnit t!eba s pomocí vodítek:

zkuste mluvit s kamarádem o du"evním onemocn&ní otev!en&, zjist&te, co pro(ívá, 
co mu v b&(ném (ivot& d&lá potí(e a co mu naopak pomáhá (pokud si nejste jistí, 
zeptejte se dop!edu, jestli mu nevadí o tom s vámi mluvit)
zkuste se o jeho onemocn&ní dozv&d&t více na internetu nebo v knihovn&; pom'(e 
vám to lépe porozum&t kamarádov$m potí(ím
respektujte omezení a hranice, které jsou u kamaráda dány jeho nemocí (nap!. má na 
rozdíl od ostatních ve "kole odli"né podmínky studia; bere léky, a proto by nem&l pít 
alkohol nebo ponocovat – nem'(e se tedy ú%astnit oblíben$ch “d$chánk'” se t!ídou)
podporujte ho, aby se dál lé%il, nap!. odpov&dn& bral léky (lé%it se je mnohem t&("í, 
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kdy( kamarádi nemoc nerespektují; nikdy se neposmívejte!)
podporujte kamaráda v kontaktu s blízk$mi – !ada du"evních nemocí zt&(uje ne-
mocn$m kontakt se sociálním okolím, zkuste proto hledat spole%né aktivity 
v p!ípad&, (e se zhor"í zdravotní stav kamaráda, podpo!te ho, aby vyhledal pomoc 
(u rodi%', psychologa nebo léka!e, m'(ete mu také nabídnout sv'j doprovod) 
pe%ujte i o sebe, myslete na vlastní pot!eby – pomáhat kamarádovi m'(e b$t n&kdy 
stresující; nezapomínejte, (e jeho potí(e nejsou zp'sobeny va"í vinou a také (e za 
kamaráda nejste zodpov&dní 
rozpoznejte svoje hranice – nezapomínejte, (e nejste léka! nebo terapeut a (e va"e 
pomoc kamarádovi má svoje hranice 

NA ZÁV,R

P!íru%ka obsahuje jen základní informace o psychick$ch problémech a du"evních 
onemocn&ních a nabízí pouze obecné mo(nosti, co s nimi d&lat.

+ádná p!íru%ka ani web ale nikdy neposkytne p!esn& ty informace, které pot!ebujete vy 
ve va"í konkrétní situaci, v tom nem'(e nahradit setkání s odborníkem – psychologem 
nebo psychiatrem. Tak(e pokud cítíte, (e je to pot!eba, neváhejte se na odborníky nebo 
odborné instituce obrátit.



)) )*

www.normalnestuduju.czSdru!ení Práh

Podp"rná sí# v Jihomoravském regionu

PSYCHOLOGICKÁ A LÉKA%SKÁ POMOC

V Brn& p'sobí n&kolik ambulantních psycholog' a léka!'-psychiatr', z toho n&kte!í 
se specializují na práci s d&tmi a dospívajícími (o tom, jak pomáhá psycholog a jak 
psychiatr, pí"eme podrobn&ji v$"e). Jejich kontakty je mo(né vyhledat v telefonním 
seznamu nebo na internetu. Sch'zku je nutné objednat jeden nebo i n&kolik t$dn' do-
p!edu. V Brn& také existuje n&kolik krizov$ch podp'rn$ch slu(eb ur%en$ch t&m, kte!í 
se ocitnou v psychické krizi nebo se dostanou do obtí(né (ivotní situace (viz adresá! 
v poslední kapitole).

Krom& psychologick$ch a psychiatrick$ch ambulancí je sou%ástí podp'rné sít& v Brn& 
Psychiatrická klinika ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice (www.pk-brno.cz). Zahr-
nuje ambulatní i l'(kové za!ízení, poskytuje slu(by rovn&( v oblasti pé%e psychologické. 
Pomoc poskytuje jak dosp&l$m pacient'm, tak i d&tem u( od t!í let v&ku. Klinika se 
zam&!uje spí"e na akutní psychiatricko-psychologickou pé%i. Je zde k dispozici n&kolik 
odd&lení: pro d&tskou a dorostovou psychiatri, uzav!ené odd&lení pro (eny, uzav!ené 
odd&lení pro mu(e a psychoterapeutické odd&lení. Pak je sou%ástí kliniky i Jednot-
ka intenzivní psychiatrické pé%e, krizové centrum a ambulance d&tskej a dorostovej 
psychiatrie, ambulance pro dosp&lé, gerontopsychiatrická ambulance, ambulance pro 
lé%bu závislostí a ambulance poruch metabolismu. Klinika se soust!e)uje na prevenci, 
tedy p!edcházení du"evním poruchám, v&nuje se v$zkumu a vzd&lávání a participuje 
na celospole%ensk$ch programech boje proti alkoholismu a dal"ím návykov$m látkám. 
Neposlední !ad& je metodick$m st!ediskem pro obory psychiatrie a klinické psychologie 
v brn&nském regionu. Záb&r kliniky sahá i do oblasti posudkové %innosti.

Dal"ím odborn$m lé%ebn$m ústavem v Brn& je Psychiatrická lé1ebna Brno v 2erno-
vicích (www.plbrno.cz). Poskytuje komplexní psychiatrickou l'(kovou pé%i obyvatel-
stvu spádového území, l'(kovou psychiatrickou pé%i dosp&l$m nemocn$m se v"emi 
druhy psychick$ch poruch, ústavní ochrannou lé%bu sexuologickou, psychiatrickou, 
protitoxikomanickou a protialkoholní v%etn& kombinovan$ch druh', ambulantní pé%i 
v oborech psychiatrie, neurologie, interna, psychoterapie, AT a slu(by v dal"ích oborech. 
Nachází se zde odd&lení: diagnosticko terapeutické, odd. pro lé%bu návykov$ch poruch, 
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odd. pro lé%bu psychick$ch poruch, odd. pro lé%bu psychick$ch poruch pozdního v&ku, 
psychiatricko-neurologické odd&lení, odd. pro lé%bu psychick$ch poruch, odd&lení 
psychoterapeutické, ambulance, jednotka psychiatrické intenzivní pé%e a dal"í za!ízení. 

Psychiatrické odd&lení se nachází také ve Vojenské nemocnici v Brn. (www.vnbrno.
cz/psychiatricke.htm) a má k dispozici l'(kovou a ambulatní %ást. Pomoc poskytuje 
nejen lidem s du"evním onemocn&ním v rámci struktury Armády *eské republiky, 
ale i pacient'm civilním. L'(ková %ást má 30 l'(ek s maximální dobou hospitalizace 
2 m&síce. Nezaji".uje v$kon ochranné lé%by, nep!ijímá d&tské pacienty ani pacienty 
mentáln& retardované s poruchami chování. Ambulatní %ást psychiatrického odd&lení 
pozostává ze dvou ambulancí, které poskytují lé%ebn&-preventivní pé%i civilní i vojenské 
klientele, posudkovou %innost a také ochrannou ambulantí pé%i.

PEDAGOGICKO+PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA

V pedagogicko-psychologické poradn& (PPP) pracují pln& kvali,kovaní psychologo-
vé, kte!í se specializují na práci s d&tmi a mlad$mi lidmi do 25 let. Role PPP v pé%i o 
studenty s psychick$mi problémy nebo du"evním onemocn&ním spo%ívá p!edev"ím v 
tom, (e jde velmi %asto o pracovi"t& prvního kontaktu. Rodi%e, d&ti a studenti, mají-li 
n&jaké potí(e, nav"tíví PPP, proto(e mnoho z nich a nebo z jejich znám$ch má ji( s 
PPP zku"enosti, a proto zde nejsou takové zábrany, jako p!i p!ímé náv"t&v& psychiatra. 
Poradna zárove- zaji".uje pé%i následnou. Po dohod& s psychiatrem nap!. pom'(e najít 
nejvhodn&j"í dal"í sm&r vzd&lávání, vypracovává individuální vzd&lávací plán a zaji".uje 
dlouhodobé vedení (podporu) klienta nebo psychoterapii. Pedagogicko-psychologická 
poradna má dostatek vlastních kvali,kovan$ch psycholog'. 

Pozor! Závazná doporu%ení "kole mohou dávat pouze poraden"tí psychologové (PPP).
Ka(dá pobo%ka PPP v Jihomoravském kraji m'(e poskytnout kontakty na psychiatry, 
se kter$mi úsp&"n& spolupracuje.

Pro studenty
Jak a kdy mohu PPP kontaktovat?
PPP m'(ete kontaktovat kdykoliv prost!ednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to dle 
regionu, do kterého spadáte. 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybe"ova 15, 602 00 Brno:
Brno – sídlo: Hybe"ova 15, Tel.: 543 426 080-8, hybesova@pppbrno.cz
Brno - Zachova 1, Tel.: 543 245 914-6, zachova@pppbrno.cz
Brno - Kohoutova 4, Tel.: 545 223 379-80, kohoutova@pppbrno.cz
Brno - Sládkova 45, Tel.: 548 526 802, sladkova@pppbrno.cz
Ivan%ice - Mjr. Nováka 7, Tel.: 731 658 685, ivan%ice@pppbrno.cz
+idlochovice - Nádra(ní 232, tel.: 731 658 686, zidlochovice@pppbrno.cz
Web: www.pppbrno.cz
Dal"í informace naleznete na www.pppbrno.cz podle místa bydli"t&.

Mohu PPP kontaktovat sám nebo pot&ebuji rodi#e?
PPP m'(ete kontaktovat sám/sama. Na tom, zda do v&ci zasv&títe rodi%e, se pozd&ji s 
pracovníkem poradny dohodnete.

Co se se mnou po p&íchodu do PPP d'je? 
Po p!íchodu do PPP se vás ujmou sociální pracovnice, kter$m stru%n& vysv&tlíte, co je 
vá" problém. Sta%í, kdy( !eknete, (e si chcete pohovo!it s psychologem. Sociální pracov-
nice vás p!edá psychologovi, kterému sv'j problém stru%n& vysv&tlíte. Ten se vám bude 
v&novat bu) hned, nebo si dohodnete termín setkání. P!i setkání si s vámi psycholog 
popovídá a navrhne dal"í !e"ení. Dohodnete se spolu, jestli budete informovat rodi%e 
nebo n&koho dal"ího, jestli projdete n&jak$mi testy nebo ne, zda chcete b$t za!azen(a) 
do psychoterapie a co to znamená a zda je nutná náv"t&va psychiatra nebo hospitalizace. 
/e"ení nemusí b$t stanoveno ihned, je mo(né k n&mu dosp&t a( po n&kolika rozhovo-
rech. Pokud máte problémy nap!. s objednáním k psychiatrovi, PPP to za vás za!ídí. K 
ni%emu nebudete nucen(a). Pokud si to nebudete p!át, nikdo dal"í se o va"í náv"t&v& 
nedozví. PPP m'(ete nav"tívit i anonymn& a nebo pod p!ezdívkou. 

Co je to individuální vzd'lávací plán, kdy na n'j vzniká nárok a jak mi m(!e pomoci? 
Individuální vzd&lávací plán vzniká podle § 16 zákona 561/2004 Sb. Je to v podstat& 
smlouva mezi "kolou a rodi%i, nebo "kolou a zletil$m studentem o tom, jak bude 
probíhat jeho dal"í vzd&lávání. Podkladem je vy"et!ení v pedagogicko-psychologické 
poradn& (PPP) a u léka!e. Zde ji( pot!ebujete souhlas rodi%', pokud nejste zletil$(á). V 
PPP projdete testy, které uká(í nap!íklad, jak dlouho a jak dob!e se doká(ete soust!edit, 
jak$ druh pam&ti máte a v jaké kvalit&, jak snadno vycházíte s lidmi a jaké jsou obecn& 
va"e studijní p!edpoklady. Podle va"ich mo(ností se potom sestaví individuální vzd&-
lávací plán tak, abyste mohl(a) dále studovat bez zbyte%n$ch problém'. Lze nap!íklad 
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doporu%it, aby vám "kola dala více %asu na vypracování v"ech prací, aby vám sestavila 
harmonogram, kdy a z %eho budete zkou"en(a), abyste byl(a) zkou"ena mimo t!ídu, 
pokud vám d&lá problémy mluvit p!ed lidmi nebo se h'! soust!edíte, p!ípadn& abyste 
nemusel(a) chodit na n&které hodiny. Pokud máte velké problémy se studiem na "kole, 
kde jste studoval(a) p!ed onemocn&ním, poradna doká(e poradit s v$b&rem pro vás 
nejvhodn&j"í "koly.

Jak"mi dokumenty se PPP &ídí?
PPP se !ídí zákonem 561/2004 Sb. ("kolsk$ zákon), 563/2004 Sb., vyhlá"kou 72/2005 
Sb. a vyhlá"kou 73/2005 Sb.

(Zpracovala PhDr. Blanka Veselá, !editelka Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni) 

(KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVI(T, &(PP'

#kolní poradenské pracovi"t& je odborn$m pracovi"t&m v$chovného poradenství, 
které poskytuje bezplatn& "iroké slu(by mladistv$m od 15 let do ukon%ení vzd&lání na 
st!ední i základní "kole. V Brn& je dostupné na více základních a st!edních "kolách. 
#PP poskytuje poradenské a konzulta%ní slu(by (ák'm, jejich zákonn$m zástupc'm a 
pedagog'm. Pracovi"t& je tvo!eno t$mem odborn$ch pracovník': psycholog/speciální 
pedagog, v$chovn$ poradce a "kolní metodik prevence, kte!í v zájmu (áka úzce spolu-
pracují, nap!. jednají s dal"ími u%iteli (áka.

N'které slu!by -PP
diagnostika osobnostního pro,lu (áka 
diagnostika speciálních vzd&lávacích pot!eb (ák' (realizace vy"et!ení, dotazník', 
pozorování)
individuální práce se (ákem (podpora ve "kolním vzd&lávání)
konzultace s pedagogy zam&!ené na p!ípravu a vytvo!ení individuálního vzd&lá-
vacího plánu 
konzultace s rodi%i (ák' se speciálními vzd&lávacími pot!ebami 
speciáln& pedagogické a psychologické poradenské intervence a slu(by pro (áky, 
rodi%e, pedagogické pracovníky "koly
konzultace a aktivity se (áky, rodi%i a pedagogy se zam&!ením na kariérové pora-
denství 

vyty%ení hlavních problém' (áka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci 
"koly a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání interven%ních %inností)
p!íprava podklad' a participace na tvorb& individuálního vzd&lávacího plánu pro 
(áka, kooperace s odborníky mimo "kolu
úpravy "kolního prost!edí, zaji"t&ní speciálních pom'cek, didaktick$ch a diagnos-
tick$ch materiál' 
skupinové práce se t!ídami zam&!ené na adaptaci, vytvá!ení sociálních a etick$ch 
pravidel, posílení pozitivní atmosféry ve t!íd& a ve "kole 

Projekt -PP
Zde je mo(né najít ve"keré informace o #PP a kontakty na #PP v Jihomoravském kraji.

PORADNA PRO RODINU, MAN.ELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
&MAN.ELSKÉ A RODINNÉ PORADNY'

Man(elské a rodinné poradny nemají za úkol pouze p!edcházet rozpad'm man(elství, 
ale pomáhají p!i !e"ení t&(kostí v partnerském sou(ití r'zn$ch typ' i v "ir"ích mezi-
lidsk$ch vztazích.
Na poradny se m(!ete tedy obracet i s problémy: 

osam&losti 
plynoucími z mezigenera%ních kon0ikt' 
v navazování kontakt' 
ve vyrovnávání se s opu"t&ním partnerem 
st!et' ve vztazích vrstevnick$ch i jin$ch
v sociáln& právních otázkách

Rodinná poradna není zdravotnické za!ízení, t$m je tvo!en psychology, man(elsk$mi po-
radci, sociálními pracovníky a právníkem. V"ichni pracovníci jsou vázáni ml%enlivostí.
K náv"t&v& poradny není t!eba (ádného doporu%ení. 

Man0elská a rodinná poradna Bethesda
Poskytuje osobám v nep!íznivé sociální situaci ve!ejnou slu(bu formou odborného 
sociálního poradenství podle § 37 zákona %. 108 / 2006Sb. o sociálních slu(bách v plat-
ném zn&ní a vyhlá"ky %. 505 / 2006 Sb., kterou se provád&jí n&která ustanovení zákona o 
sociálních slu(bách. Posláním poradny je poskytovat ob%an'm odborné slu(by a pomoc 
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p!i !e"ení poruch partnersk$ch, man(elsk$ch, rodinn$ch a jin$ch mezilidsk$ch vztah', 
v"estrann& p!ispívat k tomu, aby man(elství, rodina i jednotlivec plnili optimáln& svoji 
funkci v rodin& dle zásad Zákona o rodin& a také svou funkci v ob%anském (ivot&. 
Poradna pomáhá svojí %inností k utvá!ení p!íznivé rodinné, man(elské a partnerské 
atmosféry a p!ispívá prost!ednictvím odborného p'sobení k odstra-ování p!í%in kon-
0ikt' aktuálních i potencionálních. Poradna se podílí na !e"ení záva(n$ch spole%ensk$ch 
problém', jako jsou násilí v rodinách, t$rání a pohlavní zneu(ívání d&tí, kriminalita 
mláde(e, rasismus, alkoholismus a drogové závislosti, situace rodin nezam&stnan$ch, 
rodin se zdravotn& handicapovan$m %lenem, situace senior' apod. Poradna poskytuje 
odborné sociální poradenství dle §37, odst.3 zákona %.108/2006 Sb. o sociálních slu(bách 
formou poskytnutí informace, doporu%ení, poradenství, psychoterapie a psychologic-
kého doprovázení, v p!ípad& pot!eby zprost!edkuje dal"í navazující slu(by. U(ivatel'm 
jsou dle pot!eby poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné a skupinové.
Slu(by poradny jsou bezplatné.
Poradna p!ijímá klienty z "ir"ího regionu.
Klienti mlad"í 16 let by se na první náv"t&vu m&li dostavit se zákonn$m zástupcem.

Jak postupovat, kdy! se rozhodnu vyu!ít slu!by poradny? 
U(ivatel se v p!evá(né v&t"in& p!ípad' pro spolupráci s poradnou rozhoduje dobrovoln&, 
ve chvílích, kdy se ocitl v obtí(né sociální situaci v souvislosti s problémy osobními %i 
vztahov$mi. Malé procento u(ivatel' je vyzváno ke spolupráci jinou institucí (OSPOD, 
soud). Informace o poradn& mohou zájemci o její slu(by získat na webov$ch stránkách 
CSS, v telefonním seznamu pod hesly Man(elská a rodinná poradna, dále u spolupracu-
jících institucí, které na nás u(ivatele n&kdy odkazují. Ur%itá %ást u(ivatel' p!ichází na 
základ& referencí od sv$ch znám$ch, kte!í slu(eb poradny vyu(ili v minulosti. U(ivatelé 
se ke vstupní konzultaci objednávají osobn&, telefonicky nebo prost!ednictvím e-mailu, 
na dal"ích setkáních se domlouvají s pracovníkem, kter$ vede jejich p!ípad. U(ivatelé 
jsou p!i prvním kontaktu informováni o mo(nosti vystupovat anonymn&. Pokud o ni 
neprojeví zájem, podepisují formulá! stvrzující jejich souhlas s vedením spisu a zazna-
menáváním osobních údaj' pot!ebn$ch pro práci poradce.

Co m(!u od poradny o#ekávat?
P!i dosahování cílového stavu dojednaného v zakázce je nezbytná u(ivatelova aktivní 
spolupráce. Pracovník poradny nevystupuje z pozice experta, ale u(ivatel je rovnocenn$ 
ú%astník poradenského nebo terapeutického procesu. Poradna podporuje u(ivatele v 
kontaktech a vztazích v jejich p!irozeném sociálním prost!edí, z n&j( u(ivatel není vy-

tr(en díky ambulantnímu charakteru slu(by poskytované poradnou. Vazby u(ivatele v 
jeho prost!edí mohou samy o sob& b$t p!edm&tem poradensk$ch slu(eb a jejich sanace 
mívá terapeutick$ efekt. Pokud to vy(aduje charakter problému, mohou b$t k jeho !e"ení 
se souhlasem u(ivatele p!izváni i rodinní p!íslu"níci.
U(ivatel nemá (ádnou ,nan%ní spoluú%ast, slu(ba poradny je bezplatná. 

Co m' #eká po p&íchodu do poradny? 
P!i první konzultaci za%ne pracovník poradny s u(ivatelem projednávat jeho p!edstavy, 
o%ekávání a osobní cíle, kter$ch chce ve spolupráci s poradnou dosáhnout. Na základ& 
této domluvy se formuluje tzv. zakázka, která zahrnuje po(adavky a cíle, konkretizované 
a zp!esn&né v rozhovoru s pracovníkem poradny podle reáln$ch mo(ností poraden-
ského procesu. 
Provozní doba poradny na Starobrn&nské 7: Pond&lí a( %tvrtek: 8.30 - 19.00 hod, pátek: 
8.30 - 16.00 hod

Psychologická poradna pro mláde0, man0elství a rodinu na ulici Foersterova 2 je 
umíst&na v areálu Salesiánského st!ediska mláde(e v sídli"ti v Brn& - +abov!eskách, které 
je majetkem církevního !ádu Salesián' Dona Boska. Pracovna psychologa je v p!ízemí, 
kde se také nalézá bezbariérové sociální za!ízení. Pracovna má 15 m2 a je vybavena 3 
k!esly, konferen%ním stolkem, knihovnou a pracovním stolem. P!ed pracovnou je im-
provizovaná %ekárna upravená z chodby. Pracovi"t& je %áste%n& bezbariérové - p!ístup 
k n&mu omezuje jeden schodek, kter$ je ale s dopomocí pracovník' p!ekonateln$. 
Poradna je dob!e dosa(itelná prost!ednictvím MHD: spojení z centra m&sta - ul. *eská 
- trolejbusovou linkou %. 29, 34, 36. Doba jízdy je cca 10 minut.
Provozní doba psychologické poradny na Foersterov& 2: pond&lí 8.30 - 18.00 hod., 
úter$ 8.30 - 18.00 hod., st!eda 8.30 - 16.00 hod., %tvrtek 8.30 - 17.00 hod., pátek 8.30 
- 16.00 hod.

Informace a kontakty na dal"í poradny v Brn& najdete na www.css.brno.cz
Pro informace o kontaktech na poradny mimo Brno se obra.te prosím na nás na nor-
malnestuduju@prah-brno.cz
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Slu!by v oblasti Podpory vzd$lávání
Sdru!ení Práh
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Podporované vzd'lávání je nov" projekt ob#anského Sdru!ení Práh. Jeho posláním 
je podpora mlad"ch lidí s du%evním onemocn'ním p&i zvládání jejich t'!kostí b'hem 
studia nebo p&i zvládání obtí!í spojen"ch s p&ípravou na dal%í studium.

PORADENSTVÍ

Pro v"echny (áky a studenty, kte!í se pot$kají s psychick$m problémem, kter$ jim 
zabra-uje v napl-ování jimi zvoleného studia. Poradenství je poskytováno formou 
krátkodob$ch konzultací nebo prost!ednictvím On-line poradny. 

DLOUHODOB) INDIVIDUÁLNÍ PODP-RN) PROGRAM

Ur%en pouze (ák'm st!edních (od 15let) a vysok$ch "kol a u%ili". s psychick$mi 
problémy nebo du"evním onemocn&ním, kte!í:

aktuáln& studují, nebo se cht&jí studiu v budoucnu v&novat 
mají diagnózu psychotického onemocn&ní (diagnóza F 20, 21, 23, 25, 30, 31 ,32, 
33, tzn. schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a p!echodné psychotické poru-
chy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresiv-
ní fáze, periodická depresivní porucha)
bydlí v Brn&, p!ípadn& v Jihomoravském kraji a jsou schopni do Brna dojí(d&t

Program zahrnuje:
Podporu v práv& probíhajícím studiu (rozvoj schopností a dovedností pot!ebn$ch 
k úsp&"nému pr'b&hu studia a dosahování studijních cíl', orientace a plánování 
"kolních povinností, zvládání stresov$ch situací spojen$ch se studiem, jednání s 
pedagogy apod.)
Podporu v návratu ke studiu (nap!. v$b&r vhodné "koly, p!íprava na studium)

Podp(rné skupiny
otev!ené podp'rné skupiny pro mladé lidi ve v&ku 15 – 25 let (studenti OU, S#, 
VO#, V#) s psychick$mi problémy nebo du"evním onemocn&ním podpora rodiny 
a blízk+ch, kte!í jsou zdrojem jistoty, bezpe%í a pomoci pro studenta, je poskytována 
formou individuální konzultace podpora pedagogick+ch pracovník-, kte!í pracují 
se studenty s psychick$mi problémy nebo du"evním onemocn&ním, je poskytována 
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zejména formou individuální konzultace a tzv. seminá!y na klí% (seminá!e k proble-
matice v$uky student' s du"evním onemocn&ním)

ON+LINE PORADNA

Je ur%ená v"em (ák'm, pedagog'm a rodi%'m. On-line poradna slou(í pouze k 
poskytnutí základních informací v problematice. V p!ípad& jin$ch ne( du"evních 
onemocn&ní pak k poskytnutí kontakt' na specializovaná pracovi"t&. Pro hlub"í 
orientaci v problematice je nutné si domluvit individuální sch'zku.
Kontaktní e-mail pro poradnu je normalnestuduju@prah-brno.cz

KONTAKTNÍ OSOBY:

Mgr. Hana Komínková
Koordinátorka projektov$ch aktivit
Tel.: 539 051 128, 607 780 127
E-mail: hana.kominkova@prah-brno.cz 

Mgr. Renáta Bar1iaková
Poradce – case manager
Tel.: 539 051 127
E-mail: renata.barciakova@prah-brno.cz

Mgr. Mirka Kollnerová
Poradce – case manager 
Tel.: 539 051 104 
E-mail: mirka.kollnerova@prah-brno.cz

Teiresias - St/edisko pro pomoc student-m se speci3ck+mi nároky p/i Masaryko-
v. Univerzit.
Teiresias, st&edisko pro pomoc student(m se speci+ck"mi nároky, je celouniverzitním 
pracovi%t'm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zaji%$ovat, aby studijní obory akre-
ditované na univerzit' byly p&ístupné student(m se smyslov"m nebo jin"m handica-
pem, vrátan' psychick"ch onemocn'ní. 

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Machá1ová (pedagogicko-psychologick$ poradce)
Adresa: #umavská 15, 602 00 Brno 
Telefon: +420 549 49 1116 
Mobil: +420 607 635 185
E-mail: machacova@teiresias.muni.cz 

Ob1anské sdru0ení Modrá linka
Pomáhá d'tem a mlad"m lidem v krizov"ch !ivotních situacích. Pro své klienty neustá-
le zdokonaluje a roz%i&uje nabídku slu!eb a dbá na jejich kvalitu a dostupnost. Modrá 
linka se zapojila do tvorby programu Komunitního plánování sociálních slu!eb Magist-
rátu m'sta Brna a je sou#ástí tohoto plánu. 

Modrá linka p-sobí v rámci t/í pracovi,4:
Linka d'v&ry pro d&ti a mláde( - 365 dn' v roce (od 9:00 do 21:00 hodin)
telefonická krizová pomoc, VoiP Skype audiochat, internetové poradenství,
telefon: 549 24 10 10,
mobil: 608 90 24 10, 
e-mail: help@modralinka.cz,
Skypename: modralinka

Poradenské centrum
Osobní poradna - ka(dou st!edu (mimo dobu prázdnin) od 14:00 do 18:00 hodin
bezplatné poradenství bez vyhrazeného okruhu klient', 
mo(nost objednávky na telefonu 549 216 141
nebo e-mailu psy.poradna@modralinka.cz (objednávka není nutná)
na adrese Anenská 10/10, 602 00 Brno
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V+ukové programy pro Z5 
programy ur%ené pro (áky 4. a 5. t!íd základních "kol, které formou her u%í d&ti, jak a 
kde mohou po(ádát o pomoc v obtí(n$ch %i krizov$ch situacích; 
e-mail: vyukove.programy@modralinka.cz

Centrum pro vzd.lávání a supervizi 
organizování vzd&lávacích aktivit pro pracovníky pomáhajících profesí, pedagogy a 
studenty. Sídlí na adrese Anenská 10/10, 602 00 Brno, 
www.vzdelavani.modralinka.cz, 
telefon: 549 216 141,
e-mail: vzdelavani@modralinka.cz 

Kontakty: 
Telefon: 549 241 010,
Mobil: 608 902 410,
Skype: modralinka,
E-mail: help@modralinka.cz 
V provozu denn& od 9.00 do 21.00 hod. 

Adresá% sít$ institucí v Jihomoravském regionu

POMOC V PSYCHICKÉ KRIZI

Modrá linka, Centrum a linka d-v.ry pro d.ti a mláde0 - telefonická krizová 
pomoc
Lidická 1880/50, Brno-st!ed, *erné Pole, 60200 Brno 2
Telefon: 549 241 010 
Mobil: 608 902 410
Skype: modralinka 
E-mail: help@modralinka.cz
Denn& od 9.00 do 21.00 

Linka bezpe1í 
Zam&!ení: 
pro d&ti a dospívající v obtí(né (ivotní situaci (mláde( do 18 let a studenti do 26 let)
Bezplatn$ telefon: 800 155 555
Provoz: NONSTOP
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz 
Linka bezpe%í Online
E-mailová poradna: e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních 
dn')
Chat Linky bezpe%í
Kontakt: chat.linkabezpeci.cz
Provoz: Po+Út+*t+So: 15,00 - 17,00 a 19,00 – 21,00 hod. 

Internet Helpline
Zam&!ení: 
poradna pro bezpe%n$ internet (pomoc d&tsk$m ob&tem internetové kriminality) 
Bezplatn$ telefon: 800 155 555 
Provoz: NONSTOP 
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E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 
Chat: chat.linkabezpeci.cz 
Web: www.internethelpline.cz 

Linka vzkaz dom- 
Zam&!ení: pro d&ti a mláde( na út&ku %i vyhozené 
Bezplatn$ telefon: 800 111 113 (dostupn$ z pevné sít&)
Mobil: 724 727 777 (b&(né tarify operátor') 
Provoz: Po - Ne: 8,00 - 22,00 hod. 
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dn')
Web: www.vzkazdomu.cz 

Rodi1ovská linka
Zam&!ení: rodinné a v$chovné poradenství pro rodi%e, prarodi%e a ostatní %leny 
rodiny, pedagogy
Telefon: 840 111 234 
Provoz: Po+St+Pá: 13,00 - 16,00 hod. Út+*t: 16,00 - 19,00 hod. 
E-mail: info@linkabezpeci.cz 
Web: www.linkabezpeci.cz 
Zdravotnická záchranná slu0ba Jihomoravského kraje Tís6ová linka: 155 

Spondea 
Posláním je zlep%ování kvality !ivota d'tí, mlad"ch lidí a jejich blízk"ch, dále osob ohro-
!en"ch domácím násilím a následn"m pronásledováním. Cílem je podpora klient( ve 
schopnosti &e%it obtí!né !ivotní situace a op'tovn' se za#lenit do spole#nosti. Spondea je 
poskytovatelem t&í slu!eb sociální prevence – Krizová pomoc, Sociáln' aktiviza#ní slu!-
by pro rodiny s d'tmi a Interven#ní centrum. Spondea má pov'&ení k v"konu sociáln'-
-právní ochrany d'tí, je provozovatelem Za&ízení pro d'ti vy!adující okam!itou pomoc 
a nestátního zdravotnického za&ízení. 
Adresa: Spondea p!i **K Brno, o.p.s.
S$pka 25, 613 00 Brno – *erná Pole
Nonstop linky: 
Telefon: 541 235 511 

Mobil: 608 118 088 
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz 
O,ciální web: www.spondea.cz 
Chatové poradenství Krizového centra: www.chat.spondea.cz 

Interven1ní centrum Brno - pro osoby ohro(ené domácím násilím: www.ic-brno.cz 
Chatové poradenství Interven%ního centra: www.chat.ic-brno.cz 

PORADENSKÁ ZA%ÍZENÍ, KONTAKTNÍ CENTRA A DAL(Í 
ORGANIZACE

Pedagogicko-psychologická poradna Brno 
Pracovi"t& Zachova 
Zachova 1, 602 00 Brno 
Telefon: 543 245 914-6 
Email: zachova@pppbrno.cz 
Pracovi"t& Kohoutova 
Kohoutova 4, 613 00 Brno 
Telefon: 545 223 379-80 
E-mail: kohoutova@pppbrno.cz 
Pracovi"t& Sládkova 
Sládkova 45, 613 00 Brno 
Telefon: 548 526 802 
E-mail: sladkova@pppbrno.cz
Web: www.poradenskecentrum.cz
Pracovi"t& Hybe"ova 
Hybe"ova 15, 602 00 Brno
Telefon: 543 426 080, 731 658 683 
E-mail: hybesova@pppbrno.cz 

Institut pedagogicko-psychologického poradenství 
Pracovi"t& IPPP – Centrum podpory inkluzivního vzd&lávání Brno 
Odborné sociální poradenství 
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Mezírka 1, Veve!í, 602 00 Brno 2 
Tel.: 774 089 185 
E-mail: brno@strediskaim.cz
Web: www.ippp.cz 

Fond ohro0en+ch d.tí 
Fond ohro!en"ch d'tí je ob#anské sdru!ení na pomoc t"ran"m, zanedbávan"m, zneu!í-
van"m opu%t'n"m nebo jinak sociáln' ohro!en"m d'tem, s p(sobností na celém území 
)eské republiky. 
Za!ízení FOD Klokánek v Brn& – Lí"ni 
Sociální rehabilitace 
Michalova 2586/4, Lí"e-, 628 00 Brno 28 
Tel.: 544 212 790 
E-mail: klokanek.brno@fod.cz 
Web: www.fod.cz 

Bíl+ kruh bezpe1í v Brn.
Zahrnuje krom' jiného pomoc ob'tem trestné #innosti, zlep%ení právního postavení 
po%kozen"ch v trestním &ízení a ve spole#nosti, zv"%ení informovanosti ob#an( i ve&ejné 
správy o problémech ob'tí trestné #innosti 
Poradna Bílého kruhu bezpe1í Brno 
Slovinská 41 
612 00 Brno – Královo Pole 
ka(dé úter$: 17 – 20 hodin 
ka(d$ %tvrtek: 17 - 20 hodin (pro objednané) 
Tel./fax: 541 218 122 
Tel.: 732 842 664 - jen pro objednání 
E-mail: bkb.brno@bkb.cz 

RATOLEST BRNO, ob1anské sdru0ení 
Posláním je pomáhat sociáln' znev"hodn'n"m d'tem a mlad"m lidem &e%it jejich ne-
p&íznivou !ivotní situaci anebo jí p&edcházet tak, aby m'li rovné %ance !ít kvalitní !ivot 
a za#lenit se do spole#nosti. 

#pitálka 16, 602 00 Brno 
Tel.: +420 545 243 839 
Mobil: +420 773 826 837 
E-mail: ratolest@ratolest.cz 
Web: www.ratolest.cz 

D-m jistoty 
D(m jistoty provozuje Nízkoprahové za&ízení pro d'ti a mláde! – Pestrá klubovna. S cí-
lem v"chovného p(sobení na d'ti, zvy%ování a rozvoj sociálních návyk(, rozvoj volních 
schopností (rozvíjení dlouhodobé motivace), talentu, rozvoj a upev,ování vztah( d'tí 
(rodinn"ch, kamarádsk"ch i spole#ensk"ch), podpora jejich zájm( i podpora za#le,ová-
ní u!ivatel( na%ich slu!eb do skupiny jejich vrstevník( i do spole#nosti. 
Václavská 15, Brno 60300 
Tel.: 733 534 464 
E-mail: pestra.klubovna@pestouni.cz 
Web pestra-klubovna.webnode.cz 

Centrum mláde0e Joná,
Nízkoprahové centrum Joná% má za cíl bránit sociálnímu vylou#ení d'tí z cílové skupiny 
prost&ednictvím v"chovn"ch, vzd'lávacích, aktiviza#ních #inností, sociálními slu!bami 
a podporou zporst&edkování kontaktu se spole#ensk"m prost&edím.V p&ípad' zájmu 
poskytuje centrum Joná% duchovní porozum'ní a podporu. 
Adresa: Kubí%kova 23, 635 00 Brno – Bystrc
Telefon: 546 221 756
E-mail: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz 

Sdru0ení Podané ruce, o.s.
Speciální prevence – odborné sociální poradenství 
Pomáhájí lidem v obtí!n"ch situacích jejich !ivota tvorbou preventivních, podp(rn"ch 
a interven#ních slu!eb. Formou kvalitn' poskytovan"ch slu!eb hledají a vytvá&í cesty 
k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klient(, s ohledem na dlouhodob' udr!itelnou 
kvalitu jejich !ivota a osobní spokojenost. 
Adresa: Hapalova 1490/22, /e%kovice, 621 00 Brno 21 
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Tel: 549 211 278 
E-mail: prevcentrum@podaneruce.cz 
Web: www.podaneruce.cz 

Ob1anské sdru0ení Anabell 
Nabízí pomoc a podporu osobám, posti!en"m i ohro!en"m poruchami p&íjmu potravy 
hledat a nalézat v"chodiska k &e%ení problém(, spojen"ch s neplnohodnotn"m nebo 
nevhodn"m stravováním. 
Adresa: Bratislavská 183/2 
602 00 Brno-st!ed, Zábrdovice 
Tel.: 545 241 828 (odborné sociální poradenství) 
848 200 210 (telefonická krizová pomoc) 
Ob%anská poradna: poradna.brno@volny.cz 
Linka Anabell: posta@anabell.cz
www.anabell.cz
www.poradnabrno.eu 

A Kluby 
Poskytují pomoc a podporu osobám závisl"m na alkoholu, lécích a hazardním hrá#ství, 
v#etn' pomoci jejich rodinám a blízk"m. Dále poskytují informace, sociální poraden-
ství, terapeutick" lé#ebn" program, následnou pé#i a pomoc s hledáním zam'stnání. 
Slu!by jsou zdarma, jsou poskytovány v Brn' a jsou zalo!eny na principu respektu v(#i 
klientovi. 
Adresa: Terapeutické centrum Rokycanova
A Kluby *R o.p.s., Rokycanova 530/48, Brno-+idenice, 636 00 Brno
tel. 548 211 860 
veronika.suranova@akluby.cz 
Centrum podpory zam&stnanosti 
A Kluby *R o.p.s., K!enová 62a, 602 00 Brno, I. patro
tel. 541 247 233 
akluby@akluby.cz 
Linka d'v&ry: 548 211 856
Internetová poradna: poradna@akluby.cz

Centrum sociálních slu0eb
Man!elská a rodinná poradna
Poskytují odborn'-sociální poradenství 
Buzkova 2133/43, +idenice, 61500 Brno 15 
Tel.: 542 212 430, 542 214 547 
Email: rodin.poradna@volny.cz 
Web: www.css.brno.cz 
Man(elská a rodinná poradna 
Poskytují odborn&-sociální poradenství 
Sejkorova 2723/6, +idenice, 63600 Brno 36 
Tel.: 548 539 271 
E-mail: poradnabrno@volny.cz 
Web: www.manzelskaporadna-brno.ic.cz 

Centrum pro rodinu a sociální pé1i
Sociálne-aktiviza#ní slu!by pro rodiny s d'tmi
Josefská 516/1, Brno-m&sto 60200 Brno 2 
Tel.: 542 217 464 
E-mail: prorodinu@centrum.cz
Web: www.crsp.cz 

Centrum nad.je a pomoci 
Poskytuje poradenství mimo jiné t'm, kterí se dostali do v"chovn"ch nebo vztahov"ch 
problém(. 
Vodní 13, 602 00 Brno 
E-mail: cenap@cenap.cz 
Web: www.cenap.cz 
Poradenství sociáln&-zdravotní, PPR: 543 254 891, 733 755 804 
Programy pro dospívající: 543 331 472 

VIDA centrum Brno 
VIDA centrum je informa#n' poradenské centrum pro problematiku du%evního zdraví 
a nemoci. Centra jsou vedená u!ivateli psychiatrick"ch slu!eb s podporou profesionála.
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Adresa: Botanická 16, 602 00 Brno
Tel.: 605 322 477 
E-mail: brno@vidacentrum.cz 
Náv"t&vní hodiny: pond&lí 15:00 - 17:00 
Slu(ba na telefonu 605 322 477: pond&lí - pátek 10:00 - 17:00 
2x m&sí%n& v$jezd do PL Brno – *ernovice 

TRIADA – Poradenské centrum, o.s. 
Cílová skupina: Deti, mláde(, rodina 
Adresa: Orlí 516/20 
602 00 Brno 2 
www.triada-centrum.cz 
Odborné sociální poradenství: pallova@triada-centrum.cz, tel.: 542 221 499 
Sociáln&-aktiviza%ní slu(by pro rodiny s d&tmi: rotreklova@triada-centrum.cz, tel.: 
542 211 619 

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO D,TI, 
DOSPÍVAJÍCÍ A MLADÉ DOSP,LÉ V BRN,

PSYCHIATRICKÉ SLU.BY 

MUDr. Josef Bla0ek 
Velkopavlovická 25, 
628 00 Brno-Vinohrady 
Tel.: 544 214 603 
E-mail: josef-blazek@volny.cz 

MUDr. Eli,ka 5ejnohová 
Tome"ova 503/1, 
602 00 Brno 
Tel.: 543 210 348 
E-mail: sejnohova@seznam.cz 

MUDr. Ivan Pe,ka 
Divadelní 616/4 
602 00 Brno-m&sto 
E-mail: i.peska@seznam.cz 
Tel.: 542 217 554, 608 908 340 

MUDr. Petr Zahradník 
#kroupova 2771/48 
636 00 Brno 
Tel.: 548 531 396 

MUDr. Hana Lemanová 
Malátova 9, 
612 00 Brno 
Tel.: 541 245 540 
E-mail: h.lemanova@seznam.cz 

MUDr. Dagmar Lede1ová 
+erotínovo nám. 4/6 Brno 
Tel.: 533 302 323 

MUDr. Olga Krátká 
Kounicova 688/26
602 00 Brno
Tel.: 972 624 266 

MUDr. Alena Pal1íková 
Masarykova 506/37, 
602 00 Brno 
Tel.: 542 423 015 

MUDr. Eva 2ermáková 
Nám&stí Republiky 22, 614 00 Brno-Husovice 
Tel.: 545 242 240 
E-mail: cermaka@volny.cz 
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PSYCHOLOGICKÉ SLU.BY 

Centrum d.tsk+ch odborn+ch zdravotnick+ch slu0eb Brno, p.o. 
Oddelení psychologie 
+erotínovo nám. 4/6
602 00 Brno 
Tel.: 533 302 324 

Mgr. Lydie Bauerová 
Masarykova 506/37 
602 00 Brno 
Tel.: 542 423 017 
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