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Máváme ti, dědo
Martina Špinková  Šarlota Filcíková

Tento sešit je pro menší i větší děti, kterým někdo zemřel. I když je smrt blízkého 
člověka velkou a opravdu bolestnou ztrátou, děti se s ní často dokáží vyrovnat 
velmi dobře, pokud mají možnost otevřeně mluvit o otázkách, obavách a pocitech, 
které prožívají. Takové rozhovory ale mohou být náročné a dospělí často nevědí,
jak s nimi začít. Právě v takových situacích může tento sešit pomoci. 
V kapse obálky jsou vložena doporučení, jak se sešitem pracovat.

www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
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Publikace jsou řazené do pěti kategorií podle 
situace, ve které se čtenář nachází – smrt přijímá jako 
nezvratitelný element v životě člověka a rád by se 
na ni lépe připravil, zvažuje péči o svého blízkého 
nebo o něj již pečuje a uvítá rady, jak se připravit, jak 
reagovat v konkrétních situacích nebo na koho se 
obrátit o pomoc, očekává v blízké době úmrtí v rodině 
anebo již truchlí po ztrátě.

Zleva doprava jsou pak řazeny podle náročnosti textu 
od nejobecnějšího ke konkrétnějším a odbornějším.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů a připomínek 
se můžete obrátit přímo na nakladatelství Cesta domů 
(nakladatelstvi@cestadomu.cz).

Kompletní nabídku publikací vč. knih pro děti 
a mládež najdete na cestadomu.cz/nakladatelstvi 
nebo na našem e-shopu cestadomu.cz/eshop. Koupí 
našich knih a výtvarného papírnictví podpoříte 
hospicovou, paliativní i osvětovou péči Cesty domů. 
Děkujeme.

Sebevražda...
a jak dál?!

Provázení životem v čase umírání  
dítěte či dospívajícího

ŽÍT NAPLNO ČAS,  
KTERÝ JEŠTĚ ZBÝVÁ
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Jak vybrat vhodnou publikaci z nakladatelství Cesta domů?  
Nabízíme vám přehled odborných tisků řazených do pěti 

kategorií podle situace, ve které se čtenář nachází:

» smrt přijímá jako nezvratitelný element  
v životě člověka a rád by se na ni lépe připravil 

» zvažuje péči o svého blízkého 

» již pečuje a uvítá rady, jak se připravit, jak reagovat  
v konkrétních situacích nebo na koho se obrátit o pomoc 

» očekává v blízké době úmrtí v rodině

» truchlí po ztrátě

Zleva doprava jsou pak tituly řazeny podle náročnosti textu 
od nejobecnějšího ke konkrétnějším a odbornějším.

Na zadní straně plakátu najdete přehled některých knih pro děti, 
které jsou vhodné pro čtení s rodiči k otevření tématu  

konce života. 

Kompletní nabídku publikací včetně knih pro děti a mládež najdete  
na cestadomu.cz/nakladatelstvi nebo na našem e-shopu cestadomu.cz/eshop.  
Koupí našich knih a výtvarného papírnictví podpoříte hospicovou, paliativní 

i osvětovou péči Cesty domů. Děkujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů a připomínek se můžete obrátit přímo  
na nakladatelství Cesta domů (nakladatelstvi@cestadomu.cz).

Kudy kam  
s Cestou domů

Klíč k orientaci v odborných publikacích  
nakladatelství Cesta domů
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