
Milé děti,  

Je přirozené, že nemáte zkušenost s podobným konfliktem, jaký zažívají Vaši vrstevníci na 

Ukrajině. Většina z nás měla to štěstí, že válku během svého života nezažila. Nevíme, jaký je to 

pocit, nemít přístup k základním životním potřebám, nemoci se spojit se svými blízkými, či 

ztratit střechu nad hlavou.  

V této vypjaté situaci je přirozené cítit strach a obavy. Snažte se zůstat klidní, jak to jen jde. 

Většina z nás má stejné pocity.  

Situace kolem Ukrajiny je vážná a je nutné se smířit s tím, že ne všechno můžeme ovlivnit. 

Něco ale může dělat každý – vyjádřit postoj: připnout si vlaječku, poslat drobný příspěvek na 

pomoc, jít na koncert pro Ukrajinu, demonstraci, nakreslit obrázek, poslat balíček pro válečné 

uprchlíky. Pomoc druhým pomáhá proti pocitům bezmoci.  

Naše země není  nyní v přímém ohrožení, je bezpečná. 

Státy, politici, instituce  se radí, hledají řešení – získávají a vyhodnocují informace, přijímají 

rozhodnutí (např. sankce, různé druhy pomoci). Situaci intenzivní řeší evropské vlády, USA,  

NATO, EU. 

Sociální sítě budou přinášet velmi rychlé a měnící se informace o velmi dynamické a 

traumatické situaci. Jejich sledování může být vyčerpávající. Nehledejte odpovědi na webech, 

které nemáte ověřené. Mohly by šířit nepravdy a dezinformace.  

Pokud máte pocit, že spolužák nebo spolužačka mají problém situaci zvládat, popovídejte si 

s ním o tom nebo mu pomozte obrátit se na další dospělé.  

Snažte se dělat běžné věci, které  normálně děláte. Orientujte se i na činnosti, které se nemění 

a fungují – běžte na procházku, za sportem či jinými koníčky, čtěte si, dělejte  své další oblíbené 

činnosti. 

Nezapomínejte, že v tom nejste sami. Hledejte podporu ve svém okolí – rodičích, učitelích, 

školním poradenském pracovišti. Od pondělí do pátku tam téměř vždy někoho najdete. 

Zastavte se třeba o přestávce, nebo se domluvte se svým učitelem, aby Vás uvolnil.   

Pokud byste raději využili anonymní podpory, či jste potřebovali pomoci třeba večer nebo o 

víkendu, můžete využít tyto linky:  

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma) nebo piš na:  pomoc@linkabezpeci.cz  

Linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) 

Nebo piš na Internetovou linku důvěry – problem@ditekrize.cz. 
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