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Vzkazy „Modré příběhy“

Martínek je krásný, okatý chlapec, který půjde brzy do školy. 

Má diagnostikovaný Dětský autismus středně funkčního typu. Rodina využívá službu 
rané péče Rodinného Integračního Centra od roku 2016. V době, kdy jsme s rodinou 
začínali pracovat, odmítal Martínek jakoukoli řízenou činnost. Pokud nebyl omezován 
či jakkoli řízen, byl pozitivní, usměvavý a mazlivý. Řízenou činnost však velmi bouřlivě 
odmítal, křičel, projevoval se agresivně. V tomto stavu dokázal vydržet velmi dlouho. 
Martínek skoro nemluvil, používal pouze několik slov a úroveň komunikace byla velmi 
nízká, Martínek používal asi 20 slov a ne vždy funkčně.

V začátcích spolupráce jsme se s rodiči rozhodli zejména posilovat a upevňovat Martínkův 
denní režim a posilovat jeho sebepojetí a sebevědomí. Doma byl zaveden denní režim 
s vizualizací a jasnou strukturou dne a Martínek byl odměňován za využívání karet ke 
komunikaci. Také byl zaveden prožitkový deník, rodiče začali využívat kameru pro natáčení 
Martínka ve chvílích, kdy se mu dařila práce a neobjevovalo se problémové chování. Vše 
si pak s Martínkem zpětně prohlíželi a upevňovali hezké prožitky.

Videonácviky se také dařilo používat v dalším rozvoji hry. Společně jsme natáčeli různá 
zábavná videa, jak si může Martínek s hračkami hrát. Do té doby si téměř nehrál, buď 
hračky pouze rozhazoval, nebo si jich nevšímal, případně ulpíval na některých detailech. 
Martínek se naučil napodobovat hru a postupně se ve hře hezky rozvíjel. Doma se 
naučili využívat motivační systém a zvládají už nejen jednorázové úkoly s odměnou, ale  
i pokročilé odložené odměny.

Během celé dosavadní spolupráce jsme rozvíjeli Martínkovo porozumění světu kolem 
něj, komunikaci s rodinou i spolužáky ve školce.

Naše spolupráce ještě není u konce. V současné době je však Martínek úplně jiný 
chlapec než na začátku. Stal se z něj spolupracující, nekonfliktní a usměvavý kluk. 
Rodiče jsou z něj doslova nadšení a věří, že i přes Martínkovu diagnózu, bude 
pokračovat jeho příznivý vývoj.


