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Osvětové a preventivní programy Linky důvěry SOS 
Mladá Boleslav
 
Motto: 

Fyzické a psychické zdraví 
jsou spojené nádoby
Naše preventivní osvětové aktivity probíhají za podpory Magistrátu 
města a sponzorů.
Jedná se o akce zaměřené zejména na děti, mládež, rodiče, pe-
dagogické pracovníky a veřejnost, dále na podporu činnosti smě-
řující k zapojení dětí z problémových skupin. Organizujeme je od 
samého začátku vzniku-našeho pracoviště od roku 1994.

Cílem našich osvětových programů je 
-  oslovit děti,mládež, dospělé a širokou veřejnost, aby se zamy-

slela nad svým životním stylem, snažila se ve svém životě něco 
změnit 

-  učit se zdravému životnímu stylu a tím předcházet stresovým a 
krizovým stavům, duševním a tělesným potížím, někdy sebevraž-
dám - vhodnými preventivními programy, které jsou zaměřeny na 
nácvik komunikace, asertivního jednání, sociálních dovedností, 
uvolnění potlačovaných negativních emoci: /napětí, lítost, vztek, 
smutek, bezmoc/ - na relaxaci - sport, kulturu, hudbu, atd.

Vyhledání včasné odborné pomoci bez obav z předsudků /“co by 
tomu řekli lidi“/ při jakýchkoli nejistotách, problémech a potížích a 
následné zkvalitnění života.

Vzhledem ke skutečnosti, že v našem regionu je stále vysoké pro-
cento sociálně nežádoucích jevů, jako jsou drogové a jiné závis-
losti a často následná trestná činnost (kriminalita) a další důsledky- 
sociální, zdravotní - těmito projekty přispíváme rovněž k prevenci 
a řešení těchto nežádoucích jevů v Mladé Boleslavi ve spolupráci 
se školami, zájmovými organizacemi a dalšími zařízeními.
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Dalším cílem těchto aktivit je posouvání bariér předsudků, mnoh-
dy diskriminace společnosti vůči lidem, kteří vyhledají odbornou 
pomoc na našem a podobně zaměřených pracovištích /duševní 
zdraví/.

Formy: 
-  v rámci celonárodních kampaní Týdny pro duševní a tělesné 

zdraví, 
-  Dny zdraví “Jednou jsi dole jednou nahoře“, „Zlatý koníček“, „Zla-

tý koníček pro celou rodinu“
-  připomenutí, že zájmy koníčky přátele tvoří jednu z důležitých 

životních hodnot - spolu s hodnotami - naplnění citových vztahů, 
seberealizace - tzv.“trojnožka“

Další formy: dny otevřených dveří, besedy, přednášky, osvětové 
materiály, sociální sítě, atd. Všechny aktivity probíhají ve spolu-
práci s médii TV, Boleslavský deník, Boleslavan, Signál radio, atd.

Cílová skupina : děti, mládež, dospělí, pedagogové, rodiče, široká 
veřejnost.

Místa konání: Linka důvěry SOS MB, Divadlo MB, Dům kultury, 
VC Karmel, OC Olympia, Bondy, park na Výstavišti, KS Svět

Tyto naše osvětové a preventivní akce podporují známé osobnosti 
z oblasti kultury 

- herci - Marek Vašut, Matouš Ruml, Jiří Mádl, Sabina Laurinová, 
Pavel Nový, Filip Tomsa, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Micha-
ela Dolinová, Pavel Nový, atd, herci MB divadla,
- sportovci - Jan Železný, Petr Nedvěd, někteří olympionici, dále 
fotbalisté, hokejisté,atd.

Na akcích jsou přítomni zástupci Magistrátu Mladá Boleslav,/ná-
městci primátora/ vedoucí projektu Zdravé město, zástupci KÚ Stř.
kraje, zástupci spolupracujících institucí a organizací, sponzorů.
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Naše pracoviště 
- Linka důvěry SOS v Mladé Boleslavi - kromě registrovaných slu-
žeb - Telefonické krizová pomoci a Odborného sociálního pora-
denství, poskytuje dále psychoterapii, konzultaci s psychiatrem 
pro lidi, kteří se dostali do krizového stavu a jsou ohroženi na zdra-
ví i na životě.
- Každým rokem organizuje 25 let osvětové programy zaměřené 
na prevenci krizových a stresových stavů, psychických a fyzických 
potíží a onemocnění a drogových a jiných závislostí v různých for-
mách pro děti, mládež, dospělé. Tyto akce mají informační a re-
laxační charakter s cílem posouvat bariéry předsudků společnosti 
vůči zařízením podobného typu. 
- Naše pracoviště založili v září 1994 PhDr.Zdeněk Eis CSc., Rena-
ta Nekolová, prim. MUDr.Rudolf Nekola, za podpory prim. MUDr.
Ladislava Melichara

Pokaždé tyto akce přijedou podpořit známí umělci, sportovci, po-
litici,odborníci 

-  v minulosti jezdili na každou akci MUDr. Miroslav Plzák CSc., 
Doc. MUDr. Jaroslav Skála 
-  naši patroni/, MUDr. Jan Hnízdil,- MUDr. Jan Cimický, MUDr. 

Petr Popov /Apolinář/ atd. 

Jejich podpora akcí spočívala v rozhovorech s nimi /názory, po-
stoje, zkušenosti vůči uvedeným problémům, event. zapojení se 
do programu  dle jejich zájmu /.
V programu míváme ukázky z psychoterapeutických a relaxačních 
programů, příběhy lidí, kteří na sobě u nás pracují, jejich zkuše-
nosti, dále zde vystupovala většinou swingová kapela, hudební 
vystoupení Vaška Kořínka, taneční skupiny,atd.

-Dosud programy moderovali moderátoři Signál radia. Náklady 
jsou hrazeny z grantu Magistráru MB a sponzorských darů.

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli a podpořili naše 
pracoviště!

Renata Nekolova
provozovatel, vedoucí, psychoterapeut

`
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Světový DeN zDraví 2017
téma

MluvMe o depresi

Linka důvěry SOS v rámci projektu Zdravé město 

ve spolupráci s médii pořádá osvětové aktivity 

– rozhovory, informace, životní příběhy

Co je deprese, príznaky

Deprese se projevuje dlouhodobě pokleslou náladou -tzv. 
patologický smutek. Jedná se o nemoc, kdy lidé pociťují 
celou řadu jak psychických, tak fyzických příznaků a potíží 
-neschopnost prožívání radosti, úzkost, snížené sebevědomí, 
zhoršená koncentrace, zhoršená paměť, apatie, uzavírání se 
do sebe, potíže se spánkem, zvýšená únava, nechutenství, 
atp. 

Někomu se potíže zhoršují ráno, někomu večer - většina pře-
stává zvládat běžné každodenní činnosti. Deprese se nedá 
ovlivnit vůlí. 

Pokud lidé s těmito příznaky včas nevyhledají odborníka, hro-
zí, že ráno nejsou schopni vstát z postele a není ojedinělé, že 
hrozí sebevražedné myšlenky, tendence - pokusy, ale i doko-
nané sebevraždy. Bohužel neinformovaná veřejnost a často 
i nejbližší považují člověka s těmito příznaky a projevy větši-
nou za líného, nebo se ho snaží v dobrém úmyslu rozveselit, 
což se nedaří.
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poMoC

Pokud tyto příznaky a potíže trvají déle než dva týdny, je nut-
né navštívit obvodního lékaře, který by měl zařídit odborná 
vyšetření k vyloučení tělesné nemoci a následně odkáže na 
další odbornou pomoc. Lékař – psychiatr na základě stano-
vené diagnosy doporučí vhodnou léčbu. Nejúčinnější bývá 
kombinace vhodných psychofarmakantidepresiv a psycho-
terapie - kde lidé mají možnost postupně se poznat a uvědo-
mí si příčinu onemocnění a další souvislostí -učí se na sobě 
pracovat, relaxovat, atd.

rizika

Máme bohužel zkušenosti, že lidé chodí s těmito příznaky se 
zpožděním /podceňování stavu, přeceňování svých sil, oba-
vy, stud/-ale také díky dezinformacím z nejrůznějších zdro-
jů „odborníků“-kteří šíří mýty o škodlivosti užívání psycho-
farmak a bohužel svá tvrzení nepodávají jako svůj názor, ale 
zobecňují své postoje-což je velmi nebezpečné!! 

Lidé si tak posilují své předsudky vůči odborné pomoci a při-
cházejí pozdě, trvá jim déle léčba a hrozí sebevražda.

Další velké riziko představuje konzumace alkoholu - jako únik 
od řešení problémů. Dlouhodobé pití alkoholu, způsobí, že v 
mozku klesá množství hlavně serotoninu, látky, která má vliv 
na dobrou náladu. Alkohol užitý v malém množství může ně-
koho uvolnit, ale rozhodně není „lékem“ na depresivní stavy, 
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protože se množství postupně zvyšuje a hrozí závislost..Ale je 
také známo, že alkohol depresi také vyvolává. 

Nejen depresi, ale další psychické potíže a vážná onemoc-
nění způsobují další legální a nelegální drogy a další sociálně 
nežádoucí jevy.

rozlisení

Je nutné rozlišit depresi jako nemoc a depresivní náladu, kte-
rou prožívá v různých životních etapách mnoho lidí. Jedná 
se o reakci na složité - náročné životní události - rozchody, 
rozvody, pracovní problémy, apod. -většinou příznaky jako 
př. nespavost, smutná nálada odezní do dvou týdnů.

 Je však velmi potřebné o všech problémech včas mluvit 
nejlépe s odborníkem, který je schopen poskytnout nejen 
“ucho“ - vyslechnout, ale doporučit další vhodnou následnou 
pomoc, nebo se alespoň svěřit někomu blízkému, který do-
tyčného na potřebnou pomoc nasměruje.

prevenCe

Učit se pracovat na rovnováze důležitých životních hodnot 
- seberealizace - naplnění citových vztahů - zájmy, koníčky, 
relaxace, přátelé, vhodná životospráva.

Někdy nelze rozvoji deprese zabránit, ale je důležité o ní vě-
dět a připustit, že kdokoli z nás se s ní může setkat u sebe, 
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nebo svých blízkých a je třeba vědět, jak se v takovém přípa-
dě zachovat, na jakou vhodnou pomoc se obrátit.

O problémech s depresemi velmi otevřeně dokázal hovořit na 
osvětové akci našeho pracoviště známý herec Marek Vašut.

Renata Nekolová, Linka důvěry SOS
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POZVÁNKA NA 
 

2. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
VELETRH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP MLADÁ BOLESLAV 
KDY 
25. června 2019 od 10 do 16 hodin 

KDE 
vedle obchodního centra BONDY v Mladé Boleslavi 
 

Cílem je prezentace poskytovatelů sociálních služeb činných v 
ORP Mladá Boleslav široké veřejnos� i samosprávám měst a 
obcí (představení služeb, prodej výrobků klientů, program pro 
veřejnost) 
 
 
 

Termín potvrzení účas� je do 24.5.2019 na adrese: 
info@mas-boleslavsko.cz 
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25. 
výro

čí Lin
ky duv

ery SOS

                               
     Středa

 9. říjn
a 2019

 od 
16:0

0  
 

Linka důvěry SOS ve spolupráci s Magistrátem 
města - Zdravé město Mladá Boleslav  
v rámci Národních dnů zdraví  
a Týdnů pro duševní a tělesné 
zdraví, školami a médii 
vás srdečně zvou na 
pořad:

Dum k
ultury

 MB 
- Fe

licie

VSTUP Z
DARMA

... a další

Akci podpoří  

Petr Suchoň

Akci podpoří  
Klára Suchoň 

Koukalová
Akci podpoří  

Lucie 

Matoušková

Akci podpoří  Original Swing 
Band

Akci podpoří  

Václav Kořínek

VÝROČÍ

Akci moderuje

Petr Plintovič




