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Podpora osob s postižením při vyrovnávání se se smutkem a ztrátou

Následující řádky pochází z dílny australské neziskové organizace Scope zaměřující se na pomoc 
osobám s postižením. 

Cílem této brožury je:
   
    Poskytnout osobám s mentálním postižením a jejich opatrovníkům přehled a porozumění 
    truchlícímu procesu.
    
    Upozornit na šíři potřeb osob s mentálním postižením během truchlení.
    
    Zajistit efektivní strategie pro podporu osobs mentálním postižením při vypořádávání se se 
    smutkem a ztrátou.

Webové stránky organizace: www.scopevic.org.au
Přímý odkaz na dokument v anglickém jazyce: www.scopevic.org.au/index.php/cms/fronted/resource/id/130 [cit. 2012-06-04]
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Co je smutek?

Smutek je to, co cítíme 
po velké ztrátě.

    2



Závažná ztráta může být:

Smrt člověka

Smrt zvířete

Konec přátelství

Nedosažení důležitého
životního cíle

Neschopnost dělat věci, 
které jste dříve vykonával
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Koloběh života

Všechny živé organismy:

Se narodí

Rostou

Zemřou
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Proč lidé umírají?

Ale ne všichni lidé, kteří jsou nemocní, zemřou.
Většina lidí je zdravá.

Někteří lidé 
zemřou stářím.

Někteří lidé zemřou
při nehodě.

Někteří lidé zemřou 
kvůli vážné nemoci.
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Živí lidé mohou:

Dýchat

Komunikovat

Pohybovat se

Cítit
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Když lidé zemřou:

Přestanou dýchat

Přestanou komunikovat

Přestanou se pohybovat

Přestanou cítit
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Pohřeb

Obvykle pomáhá, když se pohřbu zůčastníte,
ale je v pořádku, když tam nechcete jít.

Pohřeb je shromáždění lidí,
kterým zemřel někdo blízký.

Lidé se sejdou, aby zavzpomínali
a pohovořili o osobě, 
kterou milovali.

Mohou zpívat písně
a odříkávat modlitby.
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Po smrti blízkého člověka můžete
mít různé pocity.

Můžete se cítit:

Že jste udělali 
něco špatně

Rozrušeně

Zmateně

Smutně

Naštvaně

Osamoceně
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Těžko soustředit

Cítit zmateně

Obtížně rozhodovat

Vaše myšlení se může změnit.
Můžete se:
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“To není pravda.”

“Proč já?”

“Cítím se vystrašeně a opuštěně.”

Můžete mít tyto myšlenky:

“Nikdy se přes to nepřenesu.”

“Budu se už pořád cítit takhle?”
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Můžete se začít chovat odlišně.
Můžete:

Více plakat

Zlobit se na ostatní

Ztratit zájem o okolí

Trávit čas o samotě

Více jístMéně jíst

Více spátMéně spát
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Mít bolesti hlavy

Pociťovat bolest

Cítit se špatně

Těžce dýchat

Cítit se unavený

Také Vaše tělo může být ovlivněno.

Můžete:
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Dopřejte si dostatek času
a možná se začnete cítit lépe.

Během truchlení je normální mít tyto 
pocity, myšlenky, tělesné příznaky

        a chovat se jinak.

14



To vše je v pořádku
Je normální:

Mít mnoho odlišných
pocitů

Plakat

Mluvit o tom,
pokud se Vám chce

Nemluvit o tom, 
pokud nechcete

15



Významné dny

O výročích či významných dnech 
jako jsou Vánoce či narozeniny

se můžete cítit smutně.

Je v pořádku, máte-li smutné dny. 

Dopřejte si čas.

Obvykle to pak jde lépe.
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Co pomáhá?

Nezapomínejte, že jsou okolo Vás lidé, 
kteří Vám mohou pomoci.

Zde jsou nápady, které pro Vás mohou
být užitečné.

Sdílejte své pocity s někým,
s kým se cítíte dobře.

Začněte trávit čas s lidmi,
kteří zažili podobnou
ztrátu.

Dopřejte si čas.
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Další nápady, které Vám mohou
                    pomoci: 

Přiznejte si, že procházíte
těžkým obdobím.

Pokračujte ve věcech, které
normálně děláte. Ale dejte si pauzu,
pokud ji potřebujete.

Snažte se nedělat velká rozhodnutí,
když cítíte velký smutek.

Řekněte někomu o svém strachu
či obavách, které možná máte.

Dělejte věci, které Vám poskytují
útěchu, jako návštěva hřbitova či 
místa, které nese vzpomínky 
na zesnulého.
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Chcete-li něco říci osobě,
která zemřela, 
můžete jí napsat dopis.
Není nutné dopis odeslat.

Vyrobte knihu se soustrastnými 
přáními.

 Najděte si báseň, 
citát nebo píseň, která
Vám připomíná zesnulého.

Najděte si klidné místo k odpočinku
a relaxaci.

Poskládejte si kalendář, který Vám
pomůže plánovat
a těšit se na nadcházející události.
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Můžete si uschovat vzpomínky na osobu, 
která zemřela. Můžete si schovat:

s věcmi, které osoba 
měla ráda.

Schránku s věcmi, 
které osoba měla nejraději.

Vyrobte si vzpomínkovou
zahradu, kde budete pěstovat
rostliny a starat se o ně.

Malbu či koláž
zesnulé osoby.

Nahrávku nejoblíbenějších
písní zesnulého.
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Ale zapamatujte si, je jen na Vás,
co se rozhodnete dělat.

Nezapomeňte, že se po čase pravděpodobně 
začnete cítit lépe.

Jestli se nezačnete cítit lépe,
požádejte o pomoc.
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