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JAK MLUVIT S DĚTMI O VÁLCE

Je důležité, aby se děti cítily 
v bezpečí a v klidu. 

NELŽETE JIM

Poskytněte dětem pravdivé
informace, v rozsahu úměrném
jejich věku.

VYTVOŘTE VHODNÉ 
PODMÍNKY PRO ROZHOVOR 

ZAJÍMEJTE SE, CO SI O TOM VŠEM  MYSLÍ

Řekněte jim, že jste tu pro ně.
Nespěchejte. Nezlehčujte 
a nezpochybňujte jejich pocity. 

Dejte dětem najevo, že chápete, že to,
co se děje, je matoucí a komplikované.
Řekněte jim, že pocity, které mohou
zažívat, jsou normální reakcí 
na nenormální situaci - válku. 

Pomozte dětem vyjádřit své
pocity např. hrou, kresbou
nebo formou krátké básně,
povídky, příběhu…

VYHNĚTE SE STEREOTYPŮM

Vyvarujte se škodlivých stereotypů
a generalizací. Ať už jsou naše pocity
ohledně Ruska a Putina jakékoli, naše
děti by měly vědět, že ne všichni
Rusové jsou kvůli tomu špatní lidé.

CO JEŠTĚ POMÁHÁ?

Ukažte dětem příklady
lidí a organizací, které

pomáhají. 

Mluvte o příbězích lidí,
kteří válku zažili a tuto

zkušenost dobře zvládli.

Společně zkuste
vymyslet způsob, jak se

 můžete zapojit i vy.

Podporujte soucit a další důležité hodnoty.

Nezapomínejte pečovat i o sebe.  Aktivně
vyhledávejte spolu s dětmi pozitivní zážitky.

Pamatujte, že společné sdílení, vzájemná podpora, kontakt a příklady dobré
praxe jsou nejlepší způsob, jak zvládnout náročné a nečekané události.

DEJTE DĚTEM PROSTOR, 
ABY MOHLY MLUVIT 
O SVÉM STRACHU

Dejte jim najevo, že jste rádi, že s nimi o tom
můžete mluvit. Podělte se o své názory a pocity
ohledně konfliktu na Ukrajině. Dovolte dětem,
aby vyjádřily i ony své vlastní názory a emoce.

Snažte se naslouchat, zjistěte, co už děti ví, 
co slyšely a jak se o tom dozvěděly.

UZNEJTE NÁROČNOST SITUACE
A MĚJTE OHLEDY

Buďte zvlášť citliví k dětem, které mohou být 
válkou více zasaženy (např. mají příbuzné na

Ukrajině či v Rusku, rodiče v ozbrojených
složkách, případně mají za sebou

jiné závažné trauma).

Nenechávejte v tom ani starší děti a dospívající.
Bavte se s nimi o všem, co v médiích vidí a slyší.


