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PODĚKOVÁNÍ
Tento tréninkový program byl vytvořen profesorkou Carolyn Hamiltonovou, ředitelkou a koordinátorkou
mezinárodních programů Centra práv dětí Coram, doktorkou Lynn Bradyovou a Jo Woolfovou z Coram Voice
a Judit Gellerovou a Adamem Weissem z Evropského centra pro práva Romů. Vznik programu podpořila také
doktorka Ursula Kilkellyová z Kliniky práv dětí při University College Cork a doktorka Maria Herczogová z
maďarské Asociace pro děti, mladistvé a rodiny. Zvláštní poděkování potom patří Ruth Barnesové, Awazi
Raoofovi, Jorun Arndtové a Jen Roestové z Centra práv dětí Coram a Idovi Weijersovi z Universiteit Utrecht za
jejich cenné rady.
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří k tomuto tréninkovému programu nějakým způsobem přispěli,
včetně našich evropských partnerů projektu „Hledáme klíč k právům dětí: zlepšujeme schopnosti odborníků v
EU, aby byla dodržována práva zranitelných dětí“: Nadaci slovenských dětí, Estonskému centru lidských práv,
bulharské organizaci FICE, italskému sociálnímu družstvu Strom života, Nadaci dětí bez rodin, Hnutí za
sociální vzdělávání a Českému helsinskému výboru, a také zprostředkovatelům a účastníkům pilotních
tréninkových sezení, jejichž cenná zpětná vazba nám umožnila tyto materiály výrazně vylepšit.
Dále bychom rádi vyjádřili svůj vděk zkušeným ochráncům práv dětí a mladistvých z organizace Coram Voice,
a rovněž všem dětem a mladým lidem ze zemí, kde se tento projekt v roce 2015 zkoušel – jejich hlasy a jejich
cenná zpětná vazba nám tyto materiály pomohla vylepšit.
Zvláštní poděkování patří Evropské unii, konkrétně programu Základní práva a občanství – za jejich finančního
přispění mohly být tyto materiály vytvořeny jako součást projektu Jak lépe chránit práva dětí: Jak odborným
pracovníkům zemí EU pomoci lépe chránit a vymáhat práva ohrožených dětí. Autoři jsou dále vděční Veřejné
nadaci Allana a Nesty Fergusonových za jejich štědrý dar.
Za obsah těchto materiálů odpovídá pouze Centrum práv dětí Coram a partneři tohoto projektu. V žádném
případě je nelze považovat za oficiální postoj Evropské komise.
Nejdůležitější je, aby profesionálové měli v sobě vnitřní pokoj. Jak vnitřní pokoj v sobě nemáte, nedokážete
pomoci dětem.“
Účastník skupinové diskuse, Řecko
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PRÁVA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ

Tyto materiály se nesmí používat bez toho, aby byla jasně prezentovaná vlastnická a autorská práva, a to že
byli vytvořené ve spolupráci s Coram Children’s Legal Centre a partnery:
“© Coram Children’s Legal Centre.

Vytvořené následujícími organizacemi: Coram Children’s Legal Centre a Coram Voice, Velká Británie,
European Roma Rights Centre, Maďarsko, the Child Law Clinic at University College Cork, Irsko, FCYA
Maďarsko, FICE Bulharsko, Český helsinský výbor, Nadace pro děti Slovenska, Estonian Centre for Human
Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Taliansko, Empowering Children Foundation, Polsko a Social
Educational Action, Řesco jako součást projektu “Respektování dětských práv: Posilování kapacity
profesionálů v EU při naplňování práv zranitelných dětí”.

JAK LÉPE CHRÁNIT PRÁVA DĚTÍ, STRANA 4

MODUL 3: KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
NAVRHOVANÁ DÉLKA:
-

Proč komunikovat? – 30 minut

-

Kdy komunikovat? – 30 minut

-

Kde komunikovat? – 45 minut až hodina

-

Jak se získanými poznatky naložit? – 30 až 45 minut

-

Jak komunikovat? – řada cvičení v celkové délce až 7 hodin a 15 minut, které se rozloží podle
zvoleného časového rámce

OBSAH
 PROČ KOMUNIKOVAT S DĚTMI?
 KDY MAJÍ DĚTI NA KOMUNIKACI PRÁVO?
 KDE BY SE KOMUNIKACE MĚLA ODEHRÁVAT?
 JAK BY MĚLI ODBORNÍ PRACOVNÍCI SE ZÍSKANÝMI INFORMACEMI NALOŽIT?
 JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI
-

NÁSTROJE

-

CVIČENÍ
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3.1 PROČ BY S DĚTMI MĚLI ODBORNÍ PRACOVNÍCI KOMUNIKOVAT?
Co může pozitivní komunikace přinést dítěti, co může přinést odborným pracovníkům?

DÍTĚ

ODBORNÍ PRACOVNÍCI
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3.2 KDY BY S DĚTMI MĚLI ODBORNÍ PRACOVNÍCI KOMUNIKOVAT?
V mé profesi/povolání/instituci, kde pracuji, se mohou děti obvykle vyjádřit za následujících podmínek...

Kdybych byl(a) jedním z dětí, s nimiž pracuji, chtěl(a) bych se vyjádřit v následujících chvílích...

V budoucnu se budu snažit komunikovat s dětmi i v následujících situacích...

PAMATUJTE: Článek 12 Úmluvy o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN:
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní
názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se
názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo
správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, anebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného
orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního
zákonodárství.
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3.3 KDE BY SE KOMUNIKACE MĚLA ODEHRÁVAT?
Jaké prostředí je pro děti vhodné?
 Bezpečné
 Čisté
 Větrané

Jaké prostředí je pro děti nevhodné?
 Nudné, šedivé, vlhké
 Špinavé
 Příliš veřejné

Kdo by měl být přítomen?

JAK LÉPE CHRÁNIT PRÁVA DĚTÍ, STRANA 8

3.4 JAK BY MĚLI ODBORNÍ PRACOVNÍCI SE ZÍSKANÝMI POZNATKY NALOŽIT?
Následující graf vám pomůže při rozhodování, jak naložit s poznatky získanými z komunikace s dítětem:

OTÁZKA 1: MOHU DÍTĚTI (VE VZTAHU KE SVÉ PRACOVNÍ POZICI) ZARUČIT NAPROSTOU DISKRÉTNOST?
Zamyslete se nad následujícím: Pokud se mi dítě svěří s tím, že trpí nebo že mu pravděpodobně bude
psychicky či fyzicky ublíženo, mám morální či právní povinnost jednat? Měl bych takovou povinnost
v případě, že by si dítě chtělo ublížit samo?

Ano

Ne

Vysvětlete dítěti, že pokud se
samo nerozhodne jinak, veškeré
informace, které vám sdělí, budou
považovány za důvěrné.
Vysvětlete také, čeho lze případně
za použití těchto informací reálně
dosáhnout

Vysvětlete dítěti, že veškeré
informace, které vám sdělí, budou
považovány za důvěrné, pokud se
samo nerozhodne jinak a pokud
tyto informace nebude nutné
sdělit někomu další. Objasněte,
kdy by k tomu mohlo dojít, a
vysvětlete, jak by tyto informace
mohly být použity

OTÁZKA 2: POŽÁDALO MĚ
DÍTĚ O TO, ABYCH NA
ZÁKLADĚ SDĚLENÝCH
INFORMACÍ NĚJAK JEDNAL?
Ano

Nevím

Ne

Kde zjistit víc:
Nastudujte si odborné
normy, profesní normy,
zákony a směrnice

Zcela jistě ne
Vysvětlete, do jaké míry
budou informace
považovány za veřejné
(např. svědecká výpověď,
výslech na policii)

OTÁZKA 3: JE MOU
POVINNOSTÍ NA ZÁKLADDĚ
SDĚLENÝCH INFORMACÍ NĚJAK
JEDNAT?
Ano

Ne
OTÁZKA 4: CHCI S
INFORMACEMI, KTERÉ MI
DÍTĚ SDĚLILO, NĚJAK
NALOŽIT?

Jsem toho schopen?
Chci to udělat?
Řídím se tím, co je v nejlepším zájmu dítěte?
Řídím se jeho přáním, jeho pocity?
Vysvětlil jsem dítěti své motivy jasně?

Ano

Ne

Poté, co se zamyslíte nad těmito otázkami, dítěti jasně vysvětlete:
• zda je to, co od vás žádá, možné,
• zda je to, co od vás žádá, ve vaší moci (proč/proč ne),
• zda to, co od vás žádá, skutečně uděláte (proč/proč ne),
• k čemu to může vést, jaké to může mít důsledky,
• zeptejte se ještě jednou, co od vás žádá, a pak pokračujte…
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Poznámky vztahující se k vysvětlení problematiky zveřejnění/nezveřejnění informací a jejich případného
použití
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JAK KOMUNIKOVAT (3.5-3.12)
3.5 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Poznámky:

3.6 ROZPOZNÁVÁNÍ A PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK V KOMUNIKACI

Poznámky:
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3.7 TÓN, JAZYK A PŘÍSTUP, KTERÉ JSOU PRO DĚTI VHODNÉ
JAK DĚTEM KOMUNIKACI ZPŘÍJEMNIT
Následující tipy jsou zvláště užitečné pro všechny, kdo s dětmi komunikují v rámci soudních procesů (včetně
výslechů, svědeckých výpovědí apod.):
CO JE SPRÁVNĚ
 K tématům, o nichž by se dítěti mohlo hovořit obtížně, přistupujte ohleduplně a s pochopením (týká
se např. sexu nebo pojmenovávání částí těla)
 Vysvětlete dítěti, že pokud si nebude jisté odpovědí, může říct „nevím“ nebo „nevzpomínám si“
 Mluvte přátelsky a klidně (nekřičte, nevystupujte příliš přísně)
 Používejte jednoduchou, přirozenou řeč (vyhýbejte se odborným výrazům, žargonu a slangu, kterým
by dítě pravděpodobně neporozumělo)
 Nepokládejte víc otázek najednou, vždy se ptejte pouze na jednu věc
 Přizpůsobte svou řeč věku a úrovni (vyspělosti) dítěte
 Mějte na paměti, že může být nezbytné, aby dítě mluvilo prostřednictvím třetí osoby
 Pokud je dítě neklidné nebo unavené, přerušujte proces častěji, než je obvyklé
 Dopřejte dítěti na odpovědi dostatek času
 Mějte se na sobě méně formální oděv
 Pozorně sledujte projevy dítěte, pokud je to nutné, navrhněte přestávku
 Individuálně dítě posuďte, nebo se o jeho životní situaci a osobnosti informujte nějakým jiným
způsobem, a na základě toho mu potom pomozte, aby se mohlo zapojit co nejefektivněji
 Jasně mu vysvětlete celý proces a vše, co se bude odehrávat
 Ujistěte se, že u sebe dítě bude mít ty pravé osoby, které jej podpoří a dodají mu pocit bezpečí
 Pokud nabydete dojmu, že činy třetí osoby dítěti znemožňují adekvátní účast na procesu nebo jeho
pochopení, ozvěte se a vzneste námitku

ČEMU SE VYHNOUT
 Vyhněte se návodným otázkám
 Vyhněte se otázkám, které zahrnují srovnání – dětem se na ně může špatně odpovídat, mohou také
mít jiný způsob vnímání (např. velký, malý, rychle, pomalu)
 Nepoužívejte agresivní, konfrontační nebo ponižující výrazy
 Neopakujte tu samou otázku stále dokola – dítě to může zmást
 Vyhněte se dlouhým rozvitým souvětím
 Vyhněte se podotázkám, návodným otázkám a dvojitým záporům
 Nepředpokládejte, že na základě náhodných kritérií (věku, pohlaví, etnicity, náboženského vyznání,
sexuální orientace apod.) dokážete odhadnout postoje, přání nebo pocity dítěte
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Nevyhovující postupy, špatné
návyky

V čem je tato otázka
problematická

Stejná otázka položená jinak

Není pravda, že jsi v té době
neměl být ve škole?

Dvojitý zápor, návodná
otázka a matoucí formulace

Měl jsi/bylo ti dovoleno být v tu dobu ve
škole? NEBO
Kde jsi v té době měl být?

Tys to kolo ukradl, že?!

Otázka formulovaná
agresivním a zastrašujícím
způsobem

Vzal jsi to kolo?

Ta osoba, se kterou jsi mluvil,
byla žena? Jak byla stará? Cos
jí řekl?

Více otázek naráz

S kým jsi mluvil? NEBO
Když si vzpomeneš na tu osobu, se kterou
jsi mluvil, byl to muž, nebo žena?
… Kolik let jí/jemu bylo?
… Cos jí/mu řekl?

Takže jsi tam byl v devět hodin
večer se svou kamarádkou
Sárou?

Několik uzavřených otázek –
není jasné, na kterou se má
odpovídat

Kde jsi byl v devět hodin večer? NEBO Byl
jsi tam v devět hodin večer? (jako
doplňující, vyjasňující otázka)
Byl jsi tam s někým? NEBO Byl jsi tam se
svou kamarádkou Sárou? (jako vyjasňující
otázka)

Vysvětli nám prosím pomocí
odpovídajících termínů, kde se
tě dotýkal

Nutí dítě používat takový
jazyk, který mu nemusí být
příjemný

Řekni nám prosím svými vlastními slovy, co
se stalo
NEBO – mohl bys na téhle
panence/obrázku ukázat, kde se tě dotýkal
(NEBO se odkažte na předchozí výpověď,
pokud je to možné)

Zdroje: Centrum práv dětí Coram, justiční vzdělávání v Tanzánii poskytované organizací UNICEF (2013-14) a
pokyny pro státní zástupce
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3.8 KOMUNIKACE S DĚTMI, KTERÉ SE CHOVAJÍ NESTANDARDNĚ
Následující tabulka vyjmenovává různé emoční, kognitivní a fyzické reakce na krizové situace, a také druhy
nestandardního mezilidského chování, ke kterým může v těchto případech docházet.
EMOČNÍ REAKCE

Šok
Vztek

KOGNITIVNÍ REAKCE

Ztráta nebo porucha
pozornosti

FYZICKÉ REAKCE

NESTANDARDNÍ
MEZILIDSKÉ CHOVÁNÍ

Únava

Agrese

Nespavost

Nepřátelství

Ztráta schopnosti
Zoufalství/deprese/smutek
rozhodování

Poruchy spánku

Nedůvěřivost

Otupělost

Porucha paměti

Nepřirozená bdělost

Podstupování rizika

Děs/strach

Zmatek

Bolesti hlavy

Plačtivost

Pocit viny

Komolení, pokřivení

Poruchy zažívání

Fobie

Ztráta sebeúcty

Ztráta chuti k jídlu

Absence jakýchkoliv
emocí

Žal
Vznětlivost
Přecitlivělost/vzrušení

Obviňování sebe
samého
Neodbytné
myšlenky/vzpomínky

Reakce na sebemenší
podněty

Obavy

Bezradnost/bezmoc

Noční můry

Disociace

Živé vzpomínky

Úlekové reakce

Podezíravost
Nedostatek empatie
Emoční výlevy
Odmítnutí jít do
školy/domů apod.
Odmítavé reakce
v situacích, kdy se
odborní pracovníci
snaží navázat kontakt
Odcizení
Stranění se
druhých/izolace
Zvýšený výskyt
konfliktů v
mezilidských vztazích
Užívání drog/alkoholu

S jakými druhy chování nebo reakcí si při své práci s dětmi dokážete poradit jen s obtížemi?
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Když se s takovým druhem chování nebo reakcí setkáte, mění se nějakým způsobem váš přístup? Jak na
tyto situace reagujete?

Proč podle vás reagujete právě tímto způsobem?

Je možné komunikaci s dítětem z vaší strany nějak zlepšit? Jaké kroky by k tomu bylo zapotřebí
podniknout?
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3.9 KREATIVNÍ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
PŘÍKLADY KREATIVNÍCH KOMUNIKAČNÍCH TECHNIK A POSTUPŮ
Znázorňování lidí pomocí předmětů
Můžete děti požádat, aby ke znázornění sebe samých, členů své rodiny, domácích mazlíčků, odborných
pracovníků apod. použily figurky, panáčky, knoflíky nebo kamínky. Můžete je také pobídnout, aby znázornily,
jak je pro ně kdo důležitý (předměty znázorňující důležité osoby budou blízko, předměty těch nedůležitých
daleko), nebo aby pomocí předmětů naznačily okolnosti minulých nebo současných událostí apod.
Kreativní hra
Pomocí hraček a různých figurek mohou děti často sdělit věci, které verbálně sdělit nechtějí nebo nedokážou.
Děti také mohou kreslit obrázky své rodiny nebo své školy, stavět různé modely, vyrábět nebo používat
masky znázorňující různé emoce apod.
Používání hraček
Ke komunikaci s malým dítětem mohou být použity loutky a/nebo maňásci – snáze tak můžeme zjistit, co si
dítě myslí nebo jak se cítí. Maňásky mohou děti používat i samy, ať už k naznačení okolností různých událostí,
nebo k vyjádření svých aktuálních pocitů. V neposlední řadě mohou hračky dítě uklidnit a rozptýlit jej.
Příběhy, říkanky a básničky
Děti mohou psát své vlastní příběhy – mohou například napsat, co by o nich měl vědět jejich nový pěstoun.
Mohou také psát básničky nebo říkanky o pocitech apod.
Dětské knihy, které se zabývají nějakým konkrétním tématem, mohou být dobrou pomůckou v situacích, kdy
malým dětem potřebujeme vysvětlit složitější věci – smrt, adopci apod.
Vizuální pomůcky
Děti mohou používat celou řadu vizuálních pomůcek: kartičky s obrázky domova, školy nebo zvláštních
událostí (narozeniny, Vánoce, prázdniny atd.), kartičky s veselým, smutným a rozhněvaným obličejem
k vyjádření emocí apod.
Výpočetní technika
Pokud chtějí, mohou děti a mladiství využívat tablety a počítače k tomu, aby pro odborné pracovníky vytvořili
informace o problémech, které se jich týkají.
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Praktické materiály mohou být při komunikaci s dětmi a mladistvými velmi přínosné.


Jaké materiály můžete při komunikaci s dětmi začít používat vy?



Kdy / za jakých podmínek byste tyto materiály mohli využít?



Poznámky ze skupinových prezentací:
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3.10 JAK KOMUNIKOVAT: PLÁNOVÁNÍ POZITIVNÍ KOMUNIKACE

Z každého řádku následující tabulky si vyberte jednu vlastnost (situaci) a vytvořte případovou studii:
VĚK

10

14

17

12

ZÁZEMÍ

ŽIJE S MATKOU,
OTEC PŘED LETY
ODEŠEL OD RODINY.

ŽIJE SE DVĚMA
OTCI.

BEZ DOMOVA

ŽIJE V
PEČOVATELSKÉM
DOMĚ.

DŮVOD KE
KOMUNIKACI

DÍTĚ JE OBVINĚNO
ZE SPÁCHÁNÍ
DELIKTU.

DÍTĚ TVRDÍ, ŽE
DOŠLO K DELIKTU.

DÍTĚ JE
PŘISTĚHOVALEC
BEZ DOPROVODU.

SNAHA PŘIJÍT NA
TO, KDE BY DÍTĚ
MĚLO ŽÍT.

DALŠÍ FAKTORY

HLUCHÉ

STÁTNÍ/ÚŘEDNÍ
JAZYK NENÍ JEHO
MATEŘŠTINA.

TĚLESNÉ
POSTIŽENÍ

PORUCHY V
CHOVÁNÍ



Komunikační plán mé skupiny:
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Poznámky z prezentací komunikačních plánů jiných skupin:
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3.11 KOMUNIKACE A HRANÍ ROLÍ, SIMULACE
Poznámky:
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3.12 JAK KOMUNIKOVAT: SPOLEČNÁ PRÁCE ZA ÚČELEM ODSTRANĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH PŘEKÁŽEK
Poznámky:
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ÚČASTNÍKOVA ČÍTANKA – MODUL TŘI
Zdroj: Coram Voice, www.coramvoice.org.uk
AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ
Těmito technikami můžete dát najevo, že posloucháte. Můžete se také ujistit, že řečenému skutečně rozumíte.






Parafráze – zopakování toho, co druhý řekl: „Když máš mluvit se svým sociálním pracovníkem, jsi
nervózní.“
Uzavřené otázky – k získání konkrétních, faktických informací: „Zeptal se tě předtím někdo?“
Otevřené otázky – pobídnutí k diskuzi: „Proč se podle tebe rozhodli zrovna takhle?“
Drobné verbální i nonverbální náznaky – k povzbuzení, vybídnutí, aby druhý pokračoval
Shrnutí hlavních bodů konverzace

PASIVNÍ NASLOUCHÁNÍ
Tímto můžete naznačit, že se nečeká ani nevyžaduje žádná zpětná vazba.



Plně se koncentrujete na to, co druhý říká – nejste duchem nepřítomní
Pozorně vnímáte tón a řeč těla druhého – všímáte si i toho, co není řečeno

ŘEČ TĚLA
Nonverbální náznaky.





Jak sedíte vy/jak sedí druhý
Oční kontakt
Výraz obličeje
Pohyby těla – přitakání, zakroucení hlavou, zdvihnutí obočí, gestikulace

EMPATIE




Naslouchání druhému, rozpoznávání a chápání pocitů, které v něm daná situace vzbuzuje. „Vidím,
že tě to zlobí.“
NENÍ to soucit, není to litování druhého.
NEZNAMENÁ to předpokládat, že dokážu odhadnout pocity a reakce druhého jen proto, že jsem
v podobné situaci byl také.

KOMUNIKAČNÍ POMŮCKY
Různé nástroje, které mohou podpořit správnou a přínosnou komunikaci.




Různá pobídnutí, např. hmmm, chápu, zajímavé...
Otevřené otázky, např. jak...? Kdy…? Co...? Proč...? Zajímá mě...?
Vnímání toho, co není vyřčeno, např. čtení mezi řádky, ptaní se na to, co nebylo řečeno, reakce na
řeč těla, zjišťování, zda jste všemu dobře porozuměli.
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ALTERNATIVNÍ KOMUNIKAČNÍ METODY
Zdroj: Coram Voice, www.coramvoice.org.uk
Komunikační pasy
Komunikační pasy jsou způsobem, jak zapisovat a uchovávat informace o jednotlivých dětech,
mladistvých (a dospělých), pro něž je komunikace obtížná. Tyto pasy obsahují informace, jež touto
cestou mohou být sdíleny s lidmi, kteří tyto jedince podporují. Lze tak zaručit, že se dotyčná osoba
rychle dozví, co daný jedinec má a nemá rád, jaké má potřeby, jak komunikuje a jakým způsobem
s ním lze pracovat nejlépe. Pas je vytvářen lidmi, kteří jsou dítěti nejblíž.
Zástupné předměty
Zástupné předměty nejsou univerzální; každý je vytvářen na míru danému dítěti. Používá se takový
předmět, který má pro dítě nějaký význam. Mohou to být části předmětů, např. část ručníku, mohou
to být obvyklé předměty, např. dřevěná lžíce, nebo může jít o zmenšeniny, např. dětskou hračku ve
tvaru lžičky. Tyto předměty představují činnost a používají se buď k tomu, aby se s jejich pomocí
dítěti vysvětlilo, co bude následovat, nebo k tomu, aby dítě vyjádřilo své potřeby nebo přání.
Dřevěná lžíce nebo dětská lžička může například sloužit k naznačení toho, že se brzy bude vařit;
kousek ručníku může znamenat, že je čas na koupel.
Jelikož jsou tyto zástupné předměty vybírány pro každého jedince zvlášť, lze použít i takové, které
nejsou v přímém vztahu s danou činností (pokud pro dítě tento význam mají). Potítko tedy například
může naznačovat, že jedinec odchází do parku.
Komunikační systém založený na výměně obrázků (Picture Exchange Communication System,
PECS)
Ve Spojeném království tento systém využívají odborní pracovníci označovaní jako „PECs“ (Pyramid
Educational Consultants, v České republice podobnou pozici nemáme). Tato skupina pracovníků byla
vytvořena doktorem Andrewem Bondym a intenzivně se zabývá prací s dětmi a mladými lidmi
postiženými autismem.
Tento komunikační systém je rozdělen do šesti fází (úrovní) a je dobré vědět, v jaké fázi (úrovni) se
daný člověk nachází.
Fáze 1: Jedinec zahajuje komunikaci tím, že jeden obrázek vymění za předmět, který opravdu chce.
Fáze 2: Jedinec zahajuje komunikace znovu a znovu, aktivně přitom hledá a používá různé obrázky a
sám přistupuje k osobě, které dává jeden obrázek, aby naznačil své přání.
Fáze 3: Jedinci si dokáží z řady obrázků vybrat takový, jenž znázorňuje předmět, který chtějí.
Fáze 4: K požádání o nějaký předmět používají jedinci větnou strukturu „Já chci…“.
Fáze 5: Jedinci odpovídají na otázku „Co chceš?“

Fáze 6: Jedinci používají obrázky, aby spontánně i na vyzvání reagovali na otázky týkající se předmětů
v daném prostředí. Používají větné struktury „Vidím…“ a „Mám…“.1
Widgit Literacy Symbols (dříve známé jako „Rebus“, v České republice většinou uváděné jako
systém WLS)
K dostání jsou tisíce různých symbolů (značek) systému WLS.

1

symboly

pomoc

komunikace

myšlenka

a

informace

do

lidé

mít

potíže

s

text

Více infomací najdete zde: http://www.pecs-unitedkingdom.com/.
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Příklad materiálů používaných v situaci, kdy chceme s dítětem mluvit o jeho přáních a pocitech
Zdroj: Coram Voice, www.coramvoice.org.uk

Eliščin příběh

Kde bydlíš?

Jak se jmenuje tvá škola?
Co má Eliška ráda?
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Co by si Eliška přála, aby se stalo?

Doma?

Ve škole?

Co by Eliška chtěla sdělit sociálním
pracovníkům?
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Co by se mělo stát?
Natálie může Elišce pomoct, aby
Natálie může svému
sociálním pracovníkům sdělila svá nadřízenému říct, co se s Eliškou
přání a své pocity
děje.

Pokud má Natálie o Elišku strach
Natálie může s Eliškou chodit na
schůzky a říkat ostatním, co Eliška

, promluví si o ní s Eliščiným
sociálním pracovníkem

chce a co nechce
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Eliščin kvíz
 veselá  nevím  smutná

1. Z animovaných pohádek jsem

2. Z Vánoc

jsem

  

  

3. Z toho, že přijde na návštěvu Sára, jsem   
4. Z toho, že bydlím s mámou, jsem
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Komunikuji prostřednictvím... (hodící se zatrhněte)

Tahle kniha je o mně!
Moje jméno je..........................





(Sem můžeš dát svůj obrázek)

Řeči

Nekomunikuji slovně



Gest



Symbolů



Pohybů těla



Obrázků



Výrazů obličeje



Ukazování



Ukazování očima/pohyby očí



Zvuků

Přečti si prosím tuto knihu.



Komunikačního systému (např. Liberator, Dynamyte) nebo páček

Pomůže ti pochopit, kdo jsem a jakým
způsobem komunikuji.



Na pochopení a odpovědi potřebuji čas, buďte prosím trpěliví

Můj zrak je...
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Dobrý Horší

sluch je...



naslouchadlo

rád
rád

rád

Nejoblíbenější
Hudba
Kamarádi

Nosím brýle

Dobrý Horší

Televize

Používám

Co mám a nemám

Co mám rád
Aktivity

Můj

Co nemám

Co mám a nemám
Video

Rodina
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Když jdu ven

Lidé, kteří mi pomáhají, jsou...
Telefonní číslo
Rodič/e:

Opatrovníci:

Potřebuji pomoct s
následujícím

Sociální pracovník:

Učitel:

Pomocník nebo asistent:

Právní zástupce:

Odborný pracovník, který je za mne
zodpovědný:
Hračky a hry, které si rád
beru s sebou
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Doktor, všeobecný lékař:

Logoped:

Fyzioterapeut:

Ergoterapeut:

Zvláštní vybavení, které
potřebuji vzít s sebou

Další osoby:
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