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Byla jsem 
úplně normální 
mladá holka… 
…aneb co se může stát, když se jídlo zvrtne.

Máte poruchu 
příjmu potravy 

?
Svépomocné 
skupiny  – první 
kontakt

1.  Cítíte se někdy až k zbláznění nepříjemně plná? 
2. Bojíte se ztráty kontroly nad množstvím snědeného jídla? 
3.  Ztratila jste v poslední době na váze více než 7 kg 

za dobu 3 měsíců? 
4.  Myslíte si, že jste tlustá, když si ostatní myslí, 

že jste příliš štíhlá? 
5.  Myslíte si, že jídlo ovládá Váš život?
 

Chcete se těchto obtíží zbavit?
Nabízíme pomoc při prvních krocích.
Problémy jsou řešitelné, čím dříve tím lépe.
Často je třeba si ale říci o pomoc.
K pomáhajícímu byste měli cítit důvěru a měl by o poruchách 

příjmu potravy něco vědět (odborník) anebo si něco zjistit 
(blízký člověk z Vašeho okolí). 

Když se nedaří v nějakém programu nebo přístupu, 
je třeba hledat jiný.

Svépomocná asociace pro pacienty trpící psychogenní 
poruchou příjmu potravy a jejich blízké, rodiny a přátele 
byla založena v roce 1992 na základě zahraničních 
zkušeností s různými účinnými formami péče.

Nabízíme kluby pro dívky i chlapce s počínajícími problémy, 
kteří hledají informace, podporu a pomoc.

Nabízíme bezbariérové kluby pro rodiče a přátele 
postižených, kteří se potřebují o svém postupu poradit 
nebo potřebují ve svém postupu podpořit odbornou radou 
i dalšími rodiči s podobnými zkušenostmi. 

Nabízíme vícerodinnou terapii, která je prokazatelně účinná 
hlavně u mladších pacientů, pracuje se ambulantně, 
skupinově s celými rodinami v terapeutických blocích.

Nabízíme Chaty pro rodiče postižených se zkušeným, 
specializovaným terapeutem.

Připravujeme programy pro matky s poruchou příjmu 
potravy, které mají problémy  s  výživou vlastních dětí.

Podpořeno: 
Komplexní a diferencovaný plán primární 
prevence u poruch příjmu potravy 
v Centru pro poruchy příjmu potravy 
podporovaný v roce 2010 VZP

Informace o pomoci:
www.idealni.cz
www.asociaceppp.eu

Vznik této publikace byl fi nančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního 
vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky 

škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
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