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Není třeba se ničeho bát, už na to nebudeš sám a společně se dají potíže, které tě přivedly k ubližování si, řešit. Každé trápení má řešení, i když je třeba teď nevidíš. Sebepoško-zování se nejlépe řeší za pomoci paní psycholožky či pana psychologa, kteří nejenže pomohou, aby sis přestal ubli-žovat, ale také pomohou tobě i tvým blízkým pochopit, co se děje a jak to společně zvládnout. 

Připravila: Vilík

Možná ses v popisu sebe-

poškozování poznal sám. Co s tím?

• Svěř se kamarádovi či kamarádce, 

kteří ti pomohou oslovit někoho dospělého, 

který ti dokáže pomoci.

•  Svěř se rovnou dospělému, který ti dokáže 

pomoci. Může to být rodič, jiný rodinný 

příslušník, vedoucí ze skauta nebo učitel.

• Svěř se Lince bezpečí, zavolej 

na číslo 116 111.

Možná, že sis během tábora nebo jindy všiml, že kamarád má na předloktí nebo jinde na těle drobné jizvy, a nevěděl jsi, kde k nim přišel. Co s tím?•   Pokud vidíš čerstvé zranění, zajisti, aby ho zdravotník ošetřil.•   Oslov ho a zeptej se, kde k jizvám přišel. Jednej šetrně, nezlehčuj situaci ani se nesnaž vymámit slib, že už si nikdy neublíží. Může se také stát, že s tebou o tom nebude chtít mluvit.•  Řekni to dospělému, kterému věříš a který vám bude moct pomoci. Dospělého oslov nejlépe se souhlasem poškozené/ho. Ale i pokud souhlas nemáš, je stejně důležité dospělé informovat, čeho sis všiml. Sebe-poškozování je problém, který sám nezmizí, a dotyční potřebují pomoc někoho dalšího.•  Zavolej na Linku bezpečí 
na číslo 116 111.

Co je 
sebepoškozování?

Sebepoškozování je záměrné ublížení sám/

sama sobě. Jde o způsob, jak ventilovat svoji 

vnitřní bolest. Sebepoškozování je totiž většinou 

důsledek hlubokých trápení, která neumí jedinec 

jinak vyřešit. Ubližovat si je možné mnoha způsoby, 

nejčastěji řezáním, dále taky pálením, vytrháváním 

vlasů, škrábáním. I ten, kdo si takto ubližuje, ví, 

že nejedná správně, ale nedokáže s tím přestat. 

Také se za to většinou stydí. Ti, co si ubližují, 

bývají často označováni za špatné, 

místo toho, aby jim byla nabídnuta 

pomoc, protože tu potřebují 
v první řadě.

Sebepoškozování… 
vyber z možných odpovědí, 

co je pravda a co ne

a) je snaha ulevit vnitřnímu napětí

b) je snaha upozornit na sebe 

c) je ubližování ostatním

d) je důsledek hlubokých trápení 

e) neexistuje, nikdo si přece dobrovolně 

neublíží 

f) zmizí samo od sebe 

g) je normální a není třeba ho řešit 

h) je ublížení sám/sama sobě 

Sebepoškozování je: 

a, d, h

Když si 
někdo 

ubližuje
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