LINKA POMOCI
nabízí bezplatně diskrétní poradenství
všem ženám bez rozdílu věku a stavu
či sociálního statusu, které se ocitly
v tíživé životní situaci spojené zejména
s těhotenstvím, porodem a péčí o právě
narozené dítě.
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ
na lince pomoci 800 108 000

Je mi třicet dva let, jsem vdaná, mám
malého syna a dnes jsem se dozvěděla,
že jsem opět těhotná. I když jsem druhé
dítě chtěla, přišlo nečekaně. Chtěla jsem
si zvýšit kvalifikaci a dostudovat, až můj
syn půjde do školky a do školy. Největším
problémem je ale přístup manžela.

Také nevíte jak dál? Pokusíme se spolu
s Vámi najít to nejlepší možné řešení.

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
na adrese linkapomoci.cz
OSOBNÍ KONZULTACE
po dohodě bezplatně v centru Prahy
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
pro ženy trpící postabortivním
syndromem
Respektujeme Vaše
soukromí i anonymitu

Linka pomoci
poradna (nejen) pro ženy v tísni
volejte:
pište:
web:

800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
linkapomoci.cz

Linka pomoci s celorepublikovou působností je projektem
Hnutí Pro život ČR. Poradna poskytuje krizovou intervenci
ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte.
Chcete s námi spolupracovat?
Zavolejte nám na 800 108 000 nebo napište na
poradna@linkapomoci.cz.
Chcete nás podpořit?
Můžete zaslat dar na číslo účtu 2900089089/2010,
variabilní symbol 7777. Dary lze uplatnit pro snížení
základu daně.
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linka pomoci
diskrétně a bezplatně
800 108 000
Čekáte nečekaně dítě?
Potřebujete pomoc po potratu?
linkapomoci.cz

linka pomoci
Pomůžeme Vám zejména:
——

když čekáte nečekaně dítě

——

vyrovnat se se stavem po umělém
nebo spontánním potratu

Také umíme:
——

najít seriózního odborníka z oblasti,
kterou potřebujete

——

analyzovat konkrétní výsledky
prenatálních vyšetření

Dobrý den,
jsem nečekaně těhotná. Potřetí. Máme dvě malé dcery,
opravdu hezký vztah, dům se zahradou. Manžel je ale
totálně v šoku. Je nešťastný, že se to stalo. Vyhovuje mu,
jak je to teď. Chce dát dětem vše, chce cestovat... Je teď na
dně a tvrdí, že takhle děti vznikat nemají a že to není ještě
dítě. Pro mne však ano. Já třetí dítě dřív chtěla, on ne, už
jsem se dávno smířila s tím, že jej mít nebudeme. Všechny
věci po dětech jsem rozdala. A teď tohle!
Manžel navíc mluví o strachu o mé zdraví... je mi 36,
mám za sebou císaře, žlučník a předtím ještě pár břišních
operací. Mám alergické reakce na některé léky, kopřivky
občas... po dětech. Jo, a kila navíc. Odvolává se na to.

——

poradit v případě obav z narození
nemocného dítěte

——

nalézt možnosti k dosažení početí
dítěte přirozenou cestou
(i po neúspěšném IVF)

——

pomoci porozumět mechanismům
ovlivňujícím plodnost

——

pomoci při partnerských krizích

——

zorientovat se v sociální
problematice

Já nevím, jestli mám bojovat, nebo se vzdát... Vím, že bych
si to do smrti neodpustila a ani jemu asi. Ale mám ho
zlomit? Pro něj je to dítě opravdu v tuto chvíli nechtěné...
ne jen nečekané... nechci, aby byl nešťastný... aby to dítě
neměl rád a mně to vyčítal. Nechci to rozhodnout sama.
On by mne poslal na potrat a já...

——

najít azylové ubytování

Děkuju, že jsem to mohla někomu napsat.

Prostě chce, aby vše zůstalo, jak je teď, že jsme šťastní...
že jsme měli plány... že už rok pracuji a plánovala jsem
podnikání... už jsme jezdili na víkendy po Evropě a na
festivaly hudební a tak... to by teď zase padlo...

Zuzana

