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Vzkazy „Modré příběhy“

Jsme čtyřčlenná rodina, která bydlí na úpatí krásných hor. 

Máme dvě děti. Mladší syn Matyáš byl zdravé a krásné dítě. Jeho vývoj probíhal bez 
větších obtíží a vše se zdálo býti v pořádku. Postupem času se však ukazovalo, že jeho 
vývoj začíná stagnovat, neprobíhá tak, jak bychom očekávali a přáli si. Podstoupili 
jsme několik lékařských i odborných vyšetření, na jejichž konci byla vyslovena 
diagnóza: dětský  autismus se středně těžkou mentální retardací.

Každodenní péče o Matyáše je velmi náročná. Potřebuje 24 hodinový dohled a ve spoustě 
běžných denních činností také fyzickou pomoc. Matyášova řeč se rozvíjí jen velmi pomalu. 
V současné době nemluví, používá skřeky, některá slova se snaží s velkými obtížemi 
napodobovat. Když mu nerozumíme, nebo nám nemůže něco sdělit, zlobí se, brečí, je 
vzteklý a mi jen obtížně zvládáme tyto nepříjemné stavy. Již delší dobu spolupracujeme   
s Rodinným Integračním Centrem (RIC) z.s. Pardubice. Společnými silami se snažíme rozvíjet 
deficity především v oblasti komunikace tak, aby Mytyášova integrace do společnosti byla 
co největší. Pracovníci RICu nám pomáhají zavádět výměnný obrázkový systém VOKS, aby 
mohl Matyáš vyslovovat svá přání a své požadavky, což se nám za  posledních několik 
měsíců opravdu daří. Dokáže komunikačním proužkem říci, co by si dal dobrého  k jídlu,  
s čím by si rád hrál, popř. kam by se rád podíval. Používáním tabletu s hlasovým výstupem 
se mu daří některá slova opakovat, lépe s vizuálním obrázkem ukládat do své paměti 
a napomáhá nám tím v rozvíjení řeči. Používáme také mnoho didaktických programů, 
které jsou speciálně vyvinuté pro děti s poruchami autistického spektra. V rámci služeb 
RIC chodí Matyáš na komunikační terapii, jako rodiče využíváme rodičovské skupin, na 
kterých se můžeme podělit o naše malé starosti a velké radosti s ostatními rodiči, kteří 
prožívají každodenní život hodně podobně jako my.

Moc si vážíme důležité práce RICu, bez nich bychom jen obtížně zvládali náš život  
s autismem, protože nejdůležitější je vždy otevřená náruč všech, kteří se snaží 
autismu porozumět.


