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PŘÍBĚHY, KTERÉ POMÁHAJÍ 

P U B L I K A C E : 
1) Uhlířová, V. PRŮVODCE DÍTĚTE PĚSTOUNSKOU PÉČÍ. MPSV, Velký vůz Sever 

 Komiks se dvěma příběhy dětí, které vstupují do pěstounské péče, jednoduché vysvětlení 
pěstounské péče, odpovědi na otázky, na konci odchodová kartička. 

 komiksová publikace; ke stažení nebo na vyžádání u organizace Velký vůz Sever: 
https://www.velkyvuz-sever.cz/metodiky-ke-stazeni-navrh/komiks-pro-deti/ 

2) Farnam, J. ŠIŠKA PRO ŠTĚSTÍ. 2009. 
 Terapeutický příběh chlapce v dětském domově – o naději a přáních. 
 publikace; ke stažení: https://vzd.cz/siska-pro-stesti 

3) JSEM SPECIÁLNÍ BRÁCHA… JSEM SPECIÁLNÍ SÉGRA…  …PROTOŽE NAŠI JSOU 
PĚSTOUNI! Amalthea 
 Informace a krátké příběhy dětí, kterým do rodiny přibyly děti v pěstounské péči. Inspirace, 

jak a kde hledat pomoc. 
 publikace; ke stažení nebo na vyžádání u organizace Amalthea: 

https://www.amalthea.cz/data/File/metodiky%20ke%20stazeni/jsem-specialni-
bracha_web.pdf  

4) Humanitas. MAMINKA VE VĚZENÍ. Český helsinský výbor, 2009 
 Informace pro malé děti, co to je vězení a co je s mámou, když v něm je. 
 publikace; ke stažení: http://www.helcom.cz/cs/codelame/publikacni-a-osvetova-cinnost/ 

5) Brown Krasny, l., Brown, M. KDYŽ DINOSAURŮM NĚKDO UMŘE. Malá knížka o velkých 
starostech pro malé i velké. Cesta domů, 2014. 
 Informace pro děti o smrti, pohřbu, rozloučení formou komiksu. 
 publikace; v prodeji 

6) Bersson, J., Knox, L. JE SMRT JAKO DUHA? Cesta domů. 
 Emilce se nelíbí Smrt, která si přichází odvést její babičku. 
 malá publikace; v prodeji. 

7) Stalfelt, P. O SMRTI SMRŤOUCÍ. Cesta domů. 
 Barevná publikace pro děti o smrti, o tom, co může být po ní, o způsobech rozloučení, 

atd. 
 publikace; v prodeji. 

8) Booth, T. KÁJA. Jonathan Livingston, 2011. 
 Příběh štěněte Káji, které se ze špatné péče dostane do útulku a z něj do laskavé rodiny. 
 publikace; v prodeji 

9) Booth, T. KÁJA S HLAVOU V OBLACÍCH. Jonathan Livingston, 2011. 
 Volné pokračování štěněte Káji v náhradní rodině. 
 publikace; v prodeji 
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10) Yarney, S. POVÍM VÁM O ADHD. Edika, 2014. 
 Informace o ADHD vyprávějí děti, které mají tuto diagnózu. Srozumitelné jak pro děti, tak 

pro dospělé. 
 publikace; v prodeji 

11) Welton, J. POVÍM VÁM O ASPERGEROVĚ SYNDROMU. Průvodce pro rodinu a přátele. 
Edika, 2014 
 Informace o aspergerově syndromu vyprávějí děti, které mají tuto diagnózu. Srozumitelné 

jak pro děti, tak pro dospělé. 
 publikace; v prodeji 

12) Janouchová, K. JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT. Mladá fronta, 2006. 
 Ilustrovaná knížka pro děti, aby pochopily, jak děti vznikají, jak se rodiče dali dohromady a 

co to je mít doma nového malého sourozence. 
 publikace; v prodeji 

13) Špinková, M. ANNA A ANIČKA. O životě na začátku a na konci. Cesta domů, 2014. 
 Příběh pro děti o dívce, která se postupně musí vyrovnat s odchodem své babičky. 
 publikace; v prodeji 

14) Crowther, K. NÁVŠTĚVA MALÉ SMRTI. Baobab, 2013. 
 Knížka pro děti, aby pochopily, co je smrt. Knížka především pro děti, které samy umírají. 
 publikace; v prodeji 

15) Dostálová, M., Jančiová, S., Vlčková, H. FERDA A JEHO MOUCHY. Scio, 2013 
 Kombinovaný materiál – kniha a plyšák, příběhy dětí o emocích, chování a morálce. 

Edukativní materiál pro rozvoj sociální inteligence a mezilidských vztahů. 
 publikace s plyšákem a mouchami emocí; v prodeji 

16) Johnson, S. KAM SE PODĚL MŮJ SÝR? ÚŽASNÁ CESTA KE ZMĚNĚ A VÍTĚZSTVÍ! Pro děti. 
Pragma, 2004. 
 Příběh dvou myší a dvou osob na cestě za osobní změnou, motivací v životě se o něco 

snažit. 
 publikace; v prodeji 

17) Adamovská, M. DĚTI POMÁHAJÍ. Rotag, 2011. 
 Příběhy pro mladší děti na témata pomoci druhým, šikany, zranění, atd. 
 publikace a CD; v prodeji 

18) Robert, J. NENECH SI TO LÍBIT! OCHRANA DÍTĚTE PŘED SEXUÁLNÍM ZNEUŽITÍM. 
Portál, 2013. 
 Knížka jak pro dospělé – návod, jak pomoci dětem, aby se nestaly obětí sexuálního zneužití, 

dále pak pro samotné děti - jak se mohou chovat a bránit. 
 publikace; v prodeji 
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19) Bleach, F. KAŽDÝ JSME JINÝ. Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence 
s autismem. Apla, 2011. 
 Vysvětlení pro děti, co to je autismus a jak mohou svému sourozenci s touto nemocí 

pomáhat. 
 publikace; v prodeji 

20) Zobačová, H. KLÁRKA JDE K PANÍ DOKTORCE. Pasparta, 2015. 
 Brožura pro děti s fotografiemi a popiskami, jak vypadá návštěva u doktora. 
 publikace; v prodeji 

21) Bartoš, F., Zobačová, H. POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ. Pasparta, 2015 
 Pohádka upravená pro lepší porozumění textu a naučení se čtení. 
 publikace; v prodeji 

22) Tým autorů NZDM OPEN HOUSE. NÁVOD K POUŽITÍ. PODÁVEJTE CHLAZENÉ. Open 
House. 
 Interaktivní komiksová brožura pro uživatele nízkoprahového klubu pro děti a mládež. 

Informace o službě, návodné životní situace. 
 publikace  

23) Asociace streetwork. KOMIKSY 
 12 malých komiksů na těžká životní témata dětí a s podnětem, aby se je nebály řešit 

vstupem do nízkoprahového klubu. Témata: „Virtuální realita?“ (šikana na internetu), „Je to 
moje vina?“ (rozvod v rodině), „Moje tělo, moje volba?“ (sebepoškozování), Pomóc, škola“ 
(téma škola), „Mám průšvih“ (starosti/problémy), „Kde je kámoš“ (alkohol), „Tenkrát 
poprvé“ (sex, vztahy), „Neboj, dám si pozor (sex, ochrana) a další. 

 publikace; jsou distribuovány účastníkům seminářů, na které je možné se hlásit zde: 
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


