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Vzkazy „Modré příběhy“

Karlíkovi je 5 let. 

Po několikaletém absolvování psychologických vyšetření mu byl diagnostikován 
Aspergerův syndrom. Karlík měl doma časté projevy záchvatů vzteku, slovně i fyzicky 
napadal členy rodiny a to hlavně v situacích, kdy docházelo k neočekávaným změnám. Karlík 
měl potíže s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi, především s vrstevníky, 
proto se raději kontaktům vyhýbal. Pokud k nim došlo, často reagoval na sociální situace 
neadekvátně, měl obtíže zorientovat se v pravidlech sociálního chování. Díky tomu se 
začala rodina stranit okolí, nenavštěvovala dětská hřiště, rodinné oslavy a postupně se 
izolovala. Po nástupu do školky se chování Karlíka ještě zhoršilo, nevyhledával kolektiv 
dětí, odmítal kontakt, hrál si převážně sám. Nezapojoval se do žádných řízených aktivit. 
Veškeré snahy o společnou činnost s ostatními dětmi selhávaly. Vlivem chování došlo až 
k vyloučení Karlíka ze školky. Rodina se obrátila na Rodinné Integrační Centrum, která 
poskytuje sociální službu raná péče pro rodiny s dětmi s PAS. Pracovníci sociální služby 
pomohli rodině s vyhledáním předškolního zařízení, které bylo ochotné integrovat dítě 
s problémovým chováním. Následně začala intenzivní práce s rodinou, která obnášela 
poradenství v oblasti speciálních přístupů strukturovaného učení a úpravu podmínek 
pro výchovu a vzdělávání Karlíka v domácím prostředí. Pracovníci RIC z.s. se na základě 
přání rodiny spojili se speciálně pedagogickým centrem a společně se zabývali úpravou 
podmínek vzdělávání ve školce. V současné době navštěvuje Karlík novou školku, která s ním 
pracuje podle jeho potřeb a problémové chování téměř vymizelo. Rodina také pochopila, 
že problémové chování Karlíka vychází z odlišného vnímání sociálních situací, kterým zcela 
nerozumí. Vzniku problémových situací se snaží předcházet tím, že situace podávají  
s obrázkovou podporou tak, aby jim Karlík co nejlépe rozuměl. V současné době Karlík 
navštěvuje individuální nácviky zaměřené na rozvoj hry, aby byl schopen začlenit se 
do kolektivu vrstevníků. Během spolupráce se službou raná péče se zlepšily rodinné  
i sociální vztahy rodiny.


