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Vážení přátelé,
rádi bychom vám představili naši organizaci, která se zabývá po-

mocí a poradenstvím osobám s poruchou autistického spektra a je-

jich rodinám nebo jiným pečujícím osobám, kolegům z ostatních so-

ciálních služeb či ze sociálních odborů jednotlivých správních celků. 

Hodně jsme přemýšleli, jak laické i odborné veřejnosti přiblížit naši 

práci. Proto jsme se rozhodli vydat „návodnou brožuru“, která vás 

provede stěžejními životními etapami života osob s autismem. 

Zároveň vám na příkladech z praxe ukážeme, jak s našimi klienty 

a pečujícími osobami pracujeme a jak je podporujeme v řešení jejich 

situace. Chceme také poukázat na problémy, se kterými se tito lidé 

a jejich rodiny potkávají a zároveň nastínit jejich možná řešení. 

Cílem a smyslem této brožury je, abyste si udělali základní obrázek 

o diagnóze autismu, o možných problémech nebo situacích, se 

kterými se naši klienti a jejich pečující osoby potýkají a o tom, jak se 

dají řešit. Nejste na to sami, my jsme tady od toho, abychom vám po-

radili, jak hledat správné cesty k řešení problémů a abychom vám 

ulehčili a pomohli vaši obtížnou životní situaci lépe snášet. Pro naši 

práci je důležité, aby nám klienti důvěřovali a cítili se u nás v bezpečí.

Nejde nám pouze o ukázky tzv. „dobré praxe“, ale chtěli bychom 

upozornit na nedostatky v systému a podpory a péče a představit 

naše návrhy, jak tato úskalí řešit.

Témata, která najdete v brožuře
• Co je to PAS – obecný úvod do problematiky. Základ, který by měl 

znát každý, kdo žije nebo se stýká s osobou s autismem.

• Komunikace, emoce – nejvíce problematická část diagnózy. Z ko-

munikace a emocí vyplývá nejvíce problémů.

• Vztahy a intimita – téma, které je zatím bohužel tabu. Ale pro 

dospělé s autismem je velice důležité. Neméně důležité je i pro jejich 

pečující osoby.

• Skupinové aktivity – nejen jednotlivě, ale i v rámci skupin na-

cvičujeme různé dovednosti a předáváme informace o PAS.

• Porozumění diagnóze – proč je důležité, aby pečující osoby rozu-

měli a přijali onemocnění svého blízkého. 

• Edukace širšího okolí – bez porozumění diagnóze a edukaci širšího okolí 

NELZE s člověkem s autismem pracovat a zvyšovat nebo udržovat jeho dov-

ednosti.

• Osamostatnění – téma zejména pro rodiče. Je třeba se na tento fakt 

připravit.

• Co se nepovedlo – důležitá informace. Nechceme se pouze „plácat po 

rameni“. Je třeba se poučit z neúspěchů, abychom byli stále lepší.

• Odkazy na zdroje informací, služby aj. – informace zejména pro pečující 

osoby.

Jak postupujeme
Při řešení jednotlivých problémů se nezaměřujeme pouze jedním směrem, 
ale přibíráme všechny pečující osoby a ostatní zainteresované instituce. 
Důvod je jednoduchý – jinak to prostě nefunguje. Problematika autismu 
je natolik složitá, že není možné řešit samostatné nežádoucí projevy jed-
ince s PAS. Při jejich řešení je třeba myslet na celou osobnost klienta, jeho 
způsob života a prostředí, ve kterém žije.

Ze začátku vám popíšeme, s čím k nám klient přichází, jak jsme mu pomohli 
situaci vyřešit a nakonec vám naši odborníci uvedou, proč jsme postupova-
li takovým způsobem. V případě neúspěchu vám vysvětlíme důvody, proč 
k tomu došlo a naše návrhy jiných řešení.

Jak pracujeme
S klienty s autismem, kteří mluví a rozumí řeči, pracujeme v rámci posky-
tování služby sociální rehabilitace. Klienti k nám přicházejí často se zakázk-
ou nacvičovat komunikačních dovedností – rádi by se naučili komunikovat 
se svými blízkými nebo vrstevníky. Velice často řešíme témata týkající se in-
timity dospívajících a dospělých s PAS. V menší míře klienti vyžadují nácvik 
sebeobsluhy nebo obsluhy domácích spotřebičů. Toto vyplývá z podstaty 
diagnózy, což se dozvíte z informací v této brožuře.
S klienty s autismem, kteří nemluví a nerozumí řeči, nelze dost dobře pra-
covat přímo. Je třeba zapojit pečující osoby, kterým se věnujeme v rámci 
služby odborného poradenství. Řešíme v podstatě všechna témata souvise-
jící s životem osoby s PAS v dětství i dospělosti. Naše spolupráce s klientem 
bývá dlouhodobá a je založená na vzájemné důvěře. Zároveň se snažíme 
zapojit do spolupráce i jiné sociální služby, úřady, SPC a další instituce.



Skupinové aktivity
Z informací, které jste se v naší brožuře dočetli, lze poznat, že se s lidmi 
s autismem nedá pracovat pokaždé stejně. Na prvním místě je pro nás 
proto vysoce individuální přístup zaměření na konkrétní potřeby každého 
jedince. Na druhé straně se snažíme klienty (pokud si to přejí) začlenit i do 
skupinové práce, a to prostřednictvím komunikační skupiny (nácvik sociál-
ních a komunikačních dovedností, sdílení pocitů a prožitků), rodičovské 
skupiny (edukace, sdílení, vyrovnávání se s diagnózou dítěte) a hudební 
skupiny (podpora smyslového prožívání).

Porozumění diagnóze
Pro osoby s PAS může být těžké najít postoj, který by byl přijatelný pro 
okolí. Potřebují být respektováni jako rovnocenné lidské bytosti. Velmi 
důležitým aspektem pro správný vývoj lidí s PAS je přijetí diagnózy bez 
výhrad a následné porozumění. Pro okolí po sdělení diagnózy nastává 
velmi těžké období. Jde o přirozený proces, ale je třeba hledat cestu, jak 
jedinci s PAS pomoci. 
V okamžiku, kdy si rodiče všimnou, že ve vývoji jejich dítěte není něco 
v pořádku, nastává pro ně velmi náročné období hledání pomoci. Během 
této doby se může několikrát změnit diagnóza (např. vývojová dysfázie, 
ADHD). Rodiče mohou slyšet od okolí poznámky typu „kdyby měl lepší 
výchovu, tak by takový nebyl“, což je pro ně velmi nepříjemné.  Poté, co 
se určí diagnóza PAS, dojde u rodičů k mírné úlevě, že konečně vědí, co se 
s jejich dítětem děje a co je příčinou jeho chování. Rodiče však nejprve 
musí tuto informaci přijmout a projít si bolestí, kterou s sebou diagnóza 
přináší. Je dobré, když si uvědomí, že je to stále stejné dítě, které tolik 
milují. Je velmi důležité, aby i okolí dítěte (prarodiče, kamarádi) přijali dítě 
takové, jaké je, a snažili se být nápomocni rodičům v jejich nelehké úloze.  
Pomoc a podpora blízkých je důležitá, může přinést trochu klidu nad roz-
bouřenými emocemi. 
V praxi se setkáváme s rodiči, kteří zjednodušeně řečeno přichází se 
zakázkou, abychom jim pomohli jejich dítě opravit, tak aby jeho cho-
vání odpovídalo standardům a normám společnosti. Někdy chybí ochota 
a snaha danému dítěti porozumět, vcítit se do pocitů – náhled na jejich 
prožívání a přijít „na kloub“ tomu, jaké odlišnosti PAS skýtá. V horizontu 
dlouhodobější spolupráce se někdy stává, že dítě je s diagnózou smířené 
a jsou to právě rodiče, kteří potřebují odbornou pomoc. Odborníci i rodiče 

spatřují podstatu autismu v tom, co vidí oni, a ne samotné osoby s PAS, 
proto je důležité se vžít do jejich myšlení a pokusit se dívat na svět jejich 
očima. Je potřeba si uvědomit, že téměř každý člověk s autismem má ob-
tíže s interpretací určitého typu smyslových informací.  Chceme-li porozu-
mět konkrétnímu dítěti, je důležité nejprve zjistit, jak pracují jeho smysly. 
Pokud pochopíme, jak na osoby s PAS působí okolní svět, pomůžeme tím 
odbourávat dosavadní odmítavost, s níž se často setkávají, a nahrazovat ji 
obecným povědomím, že si jejich snahy o fungování mezi námi zaslouží 
úctu. 

Kazuistika
Patnáctiletý chlapec s diagnózou dětský autismus, lehká mentální retar-
dace byl naším klientem necelý rok. Chlapec byl velmi klidný, usměvavý, 
šikovný, netrpěl úzkostí. Jeho rodiče ho velmi milovali, ochraňovali, stal se 
středem jejich světa. Uměl pěkně hrát na klavír, i když se jednalo o laicky 
naučené a hodně mechanické hraní. Jeho rodiče ho doprovázeli na každou 
intervenci. Otevřeně se vyjádřili, že ho nemohou nechat s terapeutem 
samotného. Chlapec vždycky souhlasil s tím, co tatínek navrhl. Zakázkou 
rodičů bylo, abychom naučili jejich syna takové samostatnosti, aby byl 
schopen jednou pořádat klavírní koncerty nebo jezdit po školách a před-
nášet dětem o svém životě člověka s PAS. Cíl, který nastavili, byl naprosto 
nedosažitelný. Terapeutka navrhla nácvik sebeobsluhy, protože chlapec se 
neuměl samostatně umýt ani obléknout. Navíc je to dovednost, která je pro 
jeho budoucí život mnohem potřebnější a jemu samotnému zajišťuje vyšší 
sebevědomí a určitou důstojnost. Maminka po měsíčním nácviku odmítla 
pokračovat. „Budu ho mýt sama, on to stejně neudělá pořádně.“ Klienti se 
nakonec odstěhovali do jiného kraje, přestali do naší organizace docházet.

Edukace širšího okolí
Nejproblematičtějšími oblastmi života lidí s PAS je sociální interakce a ko-
munikace. Z toho vyplývá, že pro jedince je těžké zařizovat si běžné záleži-
tosti, dorozumět se s okolím, být přijat mezi vrstevnické nebo zájmové sk-
upiny. Učíme lidi s autismem porozumět více okolnímu světu a začlenit se 
do něj. Je to mnohdy sisyfovská práce, dokud okolní svět autismu neporo-
zumí a neotevře se s tolerancí a respektem všem lidem s handicapem. 
Proto k nejvýznamnějším cílům organizace Křesadla patří informovat jak 
laickou, tak odbornou veřejnost o všech aspektech života lidí s PAS. 



V oblasti vzdělávání úzce spolupracujeme s SPC Rukavička, jsme v kontaktu 
se speciálními školami, ale i základními školami, které mají děti s PAS mezi 
integrovanými žáky. Provedli jsme několik edukačních akcí pro rodiče, učitele 
i asistenty, a to jak v obecné rovině, tak individuálně formou případových 
konzultací. 
Na krajský úřad nebo magistrát města si lidé s handicapem chodí vyřizovat 
různé žádosti – příspěvky na bydlení, speciální pomůcku, invalidní důchod, 
chráněné zaměstnání apod. Často spolupracujeme i s oddělením sociálně 
právní ochrany dětí.  Uskutečnili jsme několik seminářů pro sociální pra-
covníky na úřadech i pro pracovníky v různých sociálních službách kraje nebo 
města, kteří pečují o lidi s autismem. Pořádali jsme akreditovaný kurz „Přímá 
práce s lidmi s PAS“ v několika domovech pro osoby se zdravotním postižením 
v KHK. V případě potřeby doprovázíme naše klienty na úřad a pomáháme jim 
s vyřízením konkrétní záležitosti, účastníme se i individuálních konzultací na 
žádost úřadu s cílem pomoci vyřešit klientovu nepříznivou situaci. 
Pořádáme také kulturní akce, na kterých můžeme informovat o problematice 
autismu i laickou veřejnost. Každoročně na jaře je to Autivečer, kde před-
stavujeme umělecké práce a životní příběhy lidí s PAS. Ve vědecké knihovně 
čas od času pořádáme výstavu prací mladých výtvarníků, prozaiků a básníků 
včetně popisu jejich života s autismem. 

Kazuistika: 
Pořádali jsme seminář na téma „Přímá práce s lidmi s PAS“ v nejmenovaném 
domově pro osoby se zdravotním postižením. Přítomná pečovatelka infor-
movala o naší organizaci matku jednoho z chlapců a ta se stala naší klientkou. 
Učili jsme se, jak předcházet chlapcovým záchvatům agresivity a jak zvyšovat 
jeho samostatnost. 

Co se nepovedlo 
Při práci s lidmi s PAS často dobře víme, jak by bylo dobré klienta napojit na 
další sociální nebo zdravotní služby. Bohužel narážíme na skutečnost, že síť 
návazných služeb není vybudovaná nebo má špatné propojení. 
S tímto tématem se setkáváme v kontextu podporovaného bydlení, které 
v individuální míře naši klienti a jejich rodiny potřebují. Velmi často slýcháme 
názor, že klient „nepatří do cílové skupiny“, protože…
Takový postoj se objevuje i v návazných organizacích a institucích. Na klienta 
s PAS často nečeká individuální přístup, ale začlenění do nekompatibilních 

skupin jinak klientů s handicapem. Naše dlouholeté zkušenosti nám potvrzu-
jí, že takový vztah k lidem s PAS není vhodný a mnohdy je i ohrožuje. Víme, 
že právě individuální přístup ke každému klientovi s PAS je zároveň klíčem 
k úspěchu v práci s ním. 

Kazuistika
Klient 34 let, dochází do organizace 2 roky. S klíčovým pracovníkem v rám-
ci služby sociální rehabilitace pracuje na omezení své potřeby nevhodným 
způsobem oslovovat a seznamovat se s ženami. V průběhu spolupráce se 
daří klienta edukovat v kontextu přijatelných společenských norem a kon-
zultovat s ním možná rizika z nich vyplývající. V polovině spolupráce však 
klient začíná pravidelně konzumovat větší množství alkoholu. To vede k tomu, 
že sice některé společenské situace zvládá nebo je dokáže řešit přijatelným 
způsobem, ale alkohol je u něj spouštěčem nevhodného chování, které ho 
opět ze společnosti vylučuje. Organizace zaměřené adiktologickým směrem 
odmítají spolupracovat a člověku s autismem pomáhat, protože nejsou na 
takovou práci školeni. Klient tak vlivem excesů, které často řeší policie, končí 
v psychiatrické nemocnici.

Co je PAS
Projevy autismu jsou velmi různorodé. Odlišnosti nejsou pouze podle jednot-
livých diagnóz – dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, 
dezintegrační porucha a Rettův syndrom, ale liší se také symptomy v rámci 
jedné diagnózy. Základní problémy, které jsou sledované v rámci určování di-
agnózy, se objevují ve třech oblastech, kterých říkáme triáda a jsou to sociální 
interakce, komunikace a imaginace (představivost, zájmy, hra). 
V oblasti sociální interakce vídáme celou škálu projevů, které se vymykají 
normě. Tito lidé nejsou schopni rozklíčovat základní pravidla sociálního cho-
vání. Potíže v rámci komunikace se objevují jak ve verbální, tak v neverbální 
formě. U některých dětí se vůbec nevyvine řeč, a to především její poro-
zumění. Lidé s Aspergerovým syndromem mají spíš problém se sociálními 
aspekty řeči. Oblast imaginace je nejnápadnější v útlém věku. U batolete 
a předškolního dítěte právě nápadnosti při hraní vyvolají otázku „je všechno 
v pořádku?“. 
Obraz typického chování člověka s autismem je mnohonásobně obsáhlejší. 
Zároveň neexistuje člověk, který by měl všechny popsané symptomy, také 
neexistují na světě dva jedinci s PAS, kteří by měli stejné projevy.  



Komunikace a emoce
Komunikace
Jedním ze symptomů triády PAS je porucha komunikace. Jedinci s PAS 
vykazují různé obtíže v komunikaci a vývoji řeči. Mezi lidmi se stejnou di-
agnózu najdeme jedince, kteří nemluví a ani řeči nerozumí stejně jako 
osoby, které mluví zcela plynule a mají skvělou slovní zásobu. 

Osoby plynně hovořící obtíže zažívají především v oblasti sociální komu-
nikace. Mají tendenci mluvit zabíhavě, často užívají fráze, někteří mluví sp-
isovně, jiní vulgárně, doslovně chápou řečené, nerozumí ironii, nadsázce, 
dvojsmyslným výrokům. Jejich sdělení působí často mechanicky, strnule. 
Konverzace je málo vzájemná, chybí slovní vyjádření zájmu o druhou  
osobu. Z dialogu se často stává monolog. Někteří jedinci obtížně formu-
lují vlastní myšlenky, popisují své prožitky, nedokáží reprodukovat slyšené 
či čtené texty, mají potíže s chápáním abstraktních pojmů. Potíže v ko-
munikaci mohou způsobovat i další faktory řeči, jako je monotónní nebo 
přehnaně intonovaná, nápadně tichá nebo hlasitá, překotná řeč. Jiní mo-
hou být ovlivněni poruchou plynulosti řeči, poruchou výslovnosti, hov-
oří s gramatickými chybami (agramatismy). V řeči se mnohdy vyskytuje 
echolálie (opakování slov vyslovených druhou osobou), repetitivní (stále 
se opakující) doptávání.  Některé osoby odmítají komunikovat s konkrét-
ními lidmi (např. učiteli, lékaři) nebo v určitém sociálním prostředí (např. 
škola, úřady). Komunikace může být také ovlivněna dalšími poruchami 
jako např. úzkostí, depresí, slovními tikovými poruchami. Nejsou schopni 
užívat neverbální komunikační prostředky jako např. výraz obličeje, oční 
kontakt, postoj těla či gesta.

Osoby s PAS, které nemluví, využívají alternativní způsoby komunikace 
jako např. obrázky, fotografie, gesta, znaky, obrázkové slovníky, moderní 
technologie (iPad, GoTalk apod.). Jejich komunikace je velmi omezená, je-
likož bývá narušena samotná řeč, tak i porozumění řeči. 

Řečové a komunikační deficity se promítají jak do vzdělávání, tak i do 
kontaktu s vrstevníky i dospělými. Pokud je jedinec školního věku a má 
problémy v komunikaci, tak si okolí sice všimne, že je něco v nepořádku, 
ale tolik to neřeší, protože je to stále dítě. Většinou však deficity i přes 
pokroky díky logopedické a jiné péči přetrvávají i do dospělosti, což je 
velkým problémem pro sociální interakce a začlenění do společnosti. 

Kazuistika:
V naší péči jsme se setkali s dívkou s Aspergerovým syndromem, ADHD, 15 
let. Komunikační dovednosti dívky jsou velmi dobře rozvinuté, vyjadřuje 
se volně, má bohatou slovní zásobu, nedělá ji problém sdělit svou myšlen-
ku. Osobnostně je spíše uzavřená, o své pocity se nechce dělit, dochází 
však k hromadění emocí, jež mohou vyústit v afektivní výbuch. Navenek se 
snaží přizpůsobit, zavděčit, zapůsobit dobrým dojmem. 
Dívka měla konflikt se spolužákem, který třídní učitelka po vyučování řešila 
s maminkou. Poté, co maminka dceru vyzvedla a vezla autem domů, spolu 
o konfliktu hovořily. Dívka slíbila, že se bude již chovat lépe. Maminka jí 
na to odpověděla, že slibuje vždy jen, když jí teče do bot. Dívka se najed-
nou v autě začala zouvat a mamince sdělovala, že jí teda do bot rozhod-
ně neteče. Maminka chvíli situaci nechápala a až poté jí došlo, že dívka 
chápala doslovně sdělené. 

Dalším příkladem s potížemi v komunikaci je dívka 26 let s Aspergerovým 
syndromem, smíšenou úzkostně-depresivní poruchu. Pracuje jako tatérka. 
Vzhledem ke svým diagnózám není schopna si domlouvat zakázky tele-
fonicky nebo osobně, jelikož se velmi obává situace, kdy jí zákazník řekne 
něco, na co nebude umět ihned reagovat. Zakázky tedy domlouvá přes 
sms, emaily, protože má čas si rozmyslet, jak bude reagovat.

Emoce 
Často se setkáváme s názorem, že lidé s PAS nemají emoce a empatii. 
Toto tvrzení není pravdivé. Lidé s autismem emoce mají, ale mohou je 
v různých situacích prožívat a vyjadřovat jinak, než bychom očekávali. 
Mnozí mají citové prožívání intenzivní, ale nejsou schopni tyto city proje-
vovat přiměřeným a vhodným způsobem. Reakce na citové projevy blíz-
kých lidí mohou být neadekvátní, často vycházejí z malé schopnosti roz-
klíčovat neverbální signály (výraz, řeč těla, tón hlasu), které nás informují 
o emočním naladění druhé osoby.
Často se mohou střídat nálady, někdy v extrémních formách. Rodiče slyší 
negativistické výroky typu: „Já jsem nejhloupější na světě, nic neumím, 
nevím, radši bych umřel, proč jsem se vůbec narodil“. Někteří lidé s PAS 
mají tendenci reagovat podrážděně i na nepodstatné podněty, nesnesou 
sebemenší frustraci, neúspěch, ihned přecházejí k verbální agresi, de-
strukci, občas i k fyzickému útoku nebo sebevražedným proklamacím.



Je pro ně velmi obtížné popisovat i identifikovat vlastní citové stavy a něk-
dy nejsou schopni pochopit tělesné vjemy při citovém rozrušení. Emoce 
přisuzují jen velmi konkrétním situacím vztažených na ně samé (např. 
„jsem vzteklý, jakmile potkám Honzu na chodbě“). V emočním projevu lidí 
s PAS nacházíme i zvláštní projevy – smích nad věcmi, které nikomu nepři-
jdou legrační nebo různé intenzivní strachy (např. ze zvuků, zvířat apod). 
Emoční stránku velmi ovlivňuje úzkost, která se často pojí s PAS. Tito lidé 
se raději vyhýbají sociálně-emočním situacím, protože je to pro ně vyčer-
pávající. Obávají se, že nebudou situaci rozumět a budou nevhodně rea-
govat. Úzkost a nervozita mohou být spouštěči problémového chování. 

Kazuistika:
Příkladem obtížného zvládání emocí je chlapec 13 let s Aspergerovým syn-
dromem, navštěvující běžnou ZŠ, pracující pod vedením pedagogické asis-
tentky. Během výuky matematiky začal selhávat, nedařilo se mu spočítat 
zadaný příklad. Nejprve se objevilo bouchání do stehen, poté hlasité ver-
bální sebepodceňování typu „Jsem úplně blbej, na nic, radši mě zabijte“. 
Začal se nadměrně potit. Pedagogická asistentka vyvedla chlapce ze třídy 
do jiné místnosti, kde se zklidnil, a společně si vysvětlili situaci. Po zklidnění 
byl schopen znovu jít do třídy.  Spolužáci už byli na chlapcovy afekty zvyklí 
a nevšímali si ho.   

Vztahy – intimní vztahy, přátelství, sexualita, 
důvěřivost, nepochopení vztahů
Lidé s PAS ve velké míře selhávají v sociálních vztazích. Jedná se často 

o podání ruky, gestikulace, pokynutí, kývnutí, úsměv. Někdy nerozumí mim-

ickým vyjádřením emocí, někdy neumí číst a odezírat z tváří emoce ostat-

ních, proto se mohou dostávat do nepříjemných situací způsobených jejich 

nepřiměřenými reakcemi na tyto situace. V přímé komunikaci se pak někdy 

nedovedou zorientovat v mezích, které zdravou komunikaci ohraničují. 

V naší organizaci se setkáváme s příklady z praxe, kdy člověk s PAS špatně 

vyhodnocuje hranice bezpečí, blízkosti a intimity směrem nejen k sobě, ale 

i k druhým. Pracujeme s klienty, kteří u sebe a druhých hledají hranice mezi 

manipulací a přirozeným sblížením. Na jedné straně se snaží vynutit vztah 

k druhému člověku způsobem, který je společensky nevhodný, a to je ze 

společnosti, kam chtějí zapadnout, paradoxně vyloučí ještě více. Na straně 

druhé hledají hranice a cesty k vymezení se, kdy se k nim okolí chová nedůs-

tojně a zneužívá je. Stává se, že emoce, kterými jsou vztahy protkány, ne-

dovedou pochopit, protože schopnostmi prožívat emoce sice disponují, ale 

často jim nerozumí. Tak dochází k formám edukace, kdy se klienti učí emoce 

mechanicky, učí se, jak se zachovat v různých vztahových situacích, aby rea-

govali adekvátně. Cílem je, aby ve společnosti byli přijímáni bez předsudků 

a nevhodných komentářů. Velkou kapitolou je také komunikace a vytváření 

vztahů v prostředí sociálních sítí, kde hraje roli anonymita a skutečnost, že 

toho druhého na konci komunikačního kanálu není vidět. Tento druh komu-

nikace mnohdy bývá ukončen z druhé strany a bez vysvětlení. U lidí s PAS 

vzniká nedůvěra v komunikaci samotnou, nevěří si, odsuzují se za to. Uza-

vírají se do vnitřního světa více, než by museli. 

Ve složitých rodinných tématech se v naší práci s klienty a pečujícími oso-

bami objevuje velké téma sexuality osob s PAS. Vnímáme, že je tato kapitola 

stále velké tabu. Z naší praxe vyplývá, že se bohužel nejedná jen o rodiny 

nebo klienty s PAS, ale často i o odborníky v řadách pomáhajících organi-

zací, kteří zapomínají při práci na tuto důležitou součást lidských potřeb. 

Toto téma nelze vyčlenit z celostní pomoci a péče o osoby s PAS. Je čas-

to spojeno s tématem agresivity, sebeúcty, depresivních stavů. Pro peču-

jící není snadné takové téma otevřít. My se snažíme hledat cesty, jak tato 

důležitá témata v rodině pojmenovat, přijatelným způsobem vstřebat a za-

komponovat do běžného života. 

Kazuistika

Klient (19 let) dochází do organizace 2 roky. S klíčovým pracovníkem v rámci 

služby odborného sociálního poradenství řeší situace plynoucí z jeho diag-

nózy. Jedním z nejčastějších témat posledních setkání byla klientova sexual-

ita. Cítil velkou potřebu vyrovnat se vrstevníkům, kteří již zažili nebo právě 

nově zažívají první sexuální zážitky. Klientova touha mít tyto zkušenosti 

za sebou byla natolik velká, že významně zaměstnávala jeho blízké, kteří 

nevěděli, jak na takovou potřebu adekvátně zareagovat. Klíčový pracovník 

se po konzultaci s rodinou rozhodl, že k řešení situace využije službu, která 

se těmito potřebami zabývá profesionálně a dokáže mladého muže provést 

tématem jak po stránce edukační, tak po stránce praktické. Klient s pod-



porou klíčového pracovníka kontaktoval danou službu, a ta mu pomohla 

úspěšně vstoupit do aktivního sexuálního života. Vzhledem k dobře zvlád-

nutému provázení dotyčný toto téma záhy opustil a mohl se v naší organi-

zaci věnovat jiným, neméně důležitým potřebám. 

Osamostatnění
Osamostatnění se od rodiny je přirozenou touhou mladého člověka po 
nezávislosti a někdy také nutností, která plyne z potřeby po vlastním us-
pořádání života. I u osob s autismem jde o přirozenou vývojovou fázi, 
kterou ale každý prochází individuálně a jinak dlouhou dobu. V dospívání 
hraje důležitou roli opora rodiny, sourozenci i zdravé vrstevnické vztahy. 
Mladí lidé přemýšlejí o své budoucnosti, volí si pracovní zaměření, utváří si 
představu o svém budoucím partnerovi. Zvyšuje se potřeba samostatnosti 
a nezávislosti na své rodině. S celým procesem osamostatňování je dobré 
začít včas a nečekat, až rodiče zestárnou nebo onemocní.   

Bydlení 
Mezi dovednosti pro samostatné bydlení patří nakupování, vaření, osobní 
hygiena, domácí práce, péče o zdraví, plánování dne, hospodaření s penězi, 
využívání veřejné dopravy, udržování kontaktů s rodinou a přáteli. Existu-
je několik typů bydlení, které mohou osoby s autismem využít. Vždy záleží 
na schopnostech a dovednostech každého jednotlivce. Někdy může prob-
lémové chování některých osob s autismem rodinu motivovat k využití odd-
ěleného bydlení. 
V komerčním sektoru se jedná o byt (dům) v osobním vlastnictví, 
družstevním nebo v pronájmu. Pokud člověk s autismem potřebuje podpo-
ru při bydlení, může si ji nasmlouvat a zaplatit. Jedná se o terénní placenou 
službu, poskytovanou většinou od 18 let. Cílem je individuálně podpořit 
osoby, aby mohly podle svých vlastních schopností převzít zodpovědnost za 
svůj život a za svoji domácnost. 
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, většinou od 18 let. Je posky-
tována osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. V chráněném bydlení jsou vlastní byty nebo jsou 
v pronájmu organizace, která v nich zároveň zajišťuje asistenci.  
Týdenní stacionář je pobytová sociální služba poskytována od pondělí 
do pátku. Stacionáře se liší nejen zaměřením, ale i kapacitou. Mohou být 

zřízeny jak pro děti, tak pro dospělé osoby. Kromě zabezpečení základních 
potřeb mají nabídku různých činností, kterých se mohou klienti zúčastnit. 
Ve službě je kladen důraz na co největší soběstačnost a nácvik nových dov-
edností. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením je další pobytovou sociální 
službou. Lidé se zdravotním postižením zde žijí celoročně. Tato zařízení se 
mohou zaměřovat jak na dospělé, tak na děti. Cílem je tu upevňovat stáva-
jící schopnosti a dovednosti klientů, aby nedocházelo k jejich ztrátě. 
Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová sociální služba. Často 
se specializuje na určitý typ závažnějšího onemocnění nebo postižení, které 
vyžaduje pravidelnou pomoc. Velikost těchto domovů bývá různorodá. 
Režim v domovech bývá trochu odlišný, jak už napovídá název, a často se 
řídí specifikami onemocnění nebo postižení, na které se daný domov spe-
cializuje. Mimo sociální péče jsou tu zastoupeny i zdravotní služby. 

Zaměstnání
Možnost pracovat je základní lidskou potřebou, kterou si lidé zajišťují 
obživu, postavení ve společnosti, kontakty a seberealizaci. Proto je důležitá 
i pro osoby s autismem, k rozvoji jejich osobnosti, schopností a dovedností. 
Zaměstnávání v ČR upravuje zákon č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti. 
Práci mohou uchazeči hledat na volném trhu práce nebo na chráněném 
trhu práce. Pokud je osoba s poruchou autistického spektra uznána za oso-
bu se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, je vhodné 
o tom informovat jak úřad práce, tak zaměstnavatele. Takovým osobám se 
poskytuje zvýšená ochrana. Může jít o edukaci zaměstnavatelů, spolupra-
covníků, úpravu prostředí, pracovní doby apod. Uchazeči o zaměstnání 
může také úřad práce nabídnout pracovní rehabilitaci, což je teoretická 
i praktická příprava na práci. Člověk se zdravotním postižením jako osoba 
samostatně výdělečně činná může požádat o příspěvek na vybavení, které 
potřebuje k výkonu své práce.
Po registraci na úřadě práce mohou být vypláceny dávky v nezaměstnano-
sti, příspěvek na rekvalifikaci, zdravotní pojištění nebo sociální pojištění. 
Informace o pracovních nabídkách a další otázky spojené se zaměstnaností 
v ČR je možné najít na portálu Úřadu práce ČR v tématu zaměstnávání.
Pokud zdravotní stav neumožňuje být zaměstnán, je možné využít služeb 
sociálně terapeutických dílen, denních center, stacionářů nebo spolků. In-
formace o nich jsou dostupné na městských i krajských úřadech. 



Peněžitá pomoc
Osoby s poruchami autistického spektra a jejich pečující můžou žádat o dávky 
státní sociální podpory. Mezi nejčastější patří příspěvek na péči, příspěvek 
na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, příspěvek na bydlení, invalidní 
důchod nebo průkaz osoby se zdravotním postižením. Podrobné informace 
naleznete na webových stránkách Křesadla HK (www.kresadlohk.cz).

Práva
Organizace spojených národů schválila dokumenty, podle kterých má každý 
člověk základní lidská práva zakotvena v Listině základních práv a svobod. 
Děti mají samostatně vyjmenována práva dítěte v Úmluvě o právech dítěte. 
V roce 2009 podepsala Česká republika Úmluvu o právech lidí se zdravot-
ním postižením, předloženou Organizací spojených národů. Byla zapracová-
na do nového občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb., plat-
ného od 1. 1. 2014. 
Pokud člověk s autismem neumí nebo nemůže uplatňovat svoje zákon-
ná práva, podává se od jeho 18 let k okresnímu soudu dle místa bydliště 
návrh na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka (z rodiny nebo 
veřejného). Další možností je zastoupení členem domácnosti. Vždy se jed-
ná v zájmu dotčené osoby a přihlíží se k jejímu přání. Soud může omezit 
svéprávnost člověka v rozsahu, „v jakém člověk není pro duševní poruchu 
(která není jen přechodná) schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém 
způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil“. Toto omezení má 
platnost maximálně tři roky a poté musí být znovu přezkoumáno.
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně 
právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Má-li člověk 
obtíže dorozumívat se, není to samo o sobě důvodem k omezení svéprávno-
sti. V tomto případě může osoba s autismem využít soudem stanoveného 
opatrovníka bez omezení svéprávnosti nebo podpůrce (smlouva o nápomo-
ci). Vždy se jedná o osobu, kterou si člověk s autismem vybere a důvěřuje jí.

Naše práce vás oslovila a máte dotaz?
Jste rodič dítěte s autismem a máte dotaz?

Jste osoba s PAS, potřebujete pomoci nebo máte dotaz?

Kontaktujte nás!
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