Augmentativní
a alternativní
komunikace
z pohledu rodičů
My si s Kubou rozumíme i beze slov. Jde
ale spíše o to, aby mu porozuměli i jiní
než maminka a babička. Aby měl šanci
dokázat, že mu to pálí. Že velmi dobře
rozumí…
Začali jsme využívat komunikační tabulku.
Nejprve v ní byly symboly a poté, co začal
Martin chodit do školy a naučil se číst, využíváme v tabulce napsaná slova. Počet slov se
neustále zvyšuje, a tak jich je tam nyní asi 850.
Tento způsob komunikace nám pomohl překonat velké bariéry v dorozumívání a Ondřejovi stále pomáhá „ze skořápky ven“.

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se
zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s. r. o. je zařazeno
do registru škol a školských zařízení.
Svou činnost vyvíjí od roku 1998.

Jak nás můžete
kontaktovat?
SPC pro děti a mládež s vadami řeči
se zaměřením na AAK s. r. o.
Tyršova 13
120 00 Praha 2
tel. 222 51 82 80
tel/fax: 222 51 99 26
E-mail: spcvadyreci@seznam.cz
www.alternativnikomunikace.cz
č.ú.: 271881290267/0100

Jsme teprve na začátku Honzovy cesty do
samostatného života, ale už teď vím, že
neverbální komunikace je a bude jeho podstatnou součástí. Přece nenecháme to neskutečné množství nápadů v Honzově hlavince nevyřčeno!
Bez komunikačních tabulek a počítače se už
neobejdeme.
Jsme velmi vděčni za to, že jsme měli možnost seznámit se s náhradní komunikací
a nabídnout ji svému synovi. A názor Míši
na komunikaci? Tady je: „Komunikace určená jen lidem s dobrým a velkým srdcem.“

Leták byl vydán za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a jsou v něm
použity symboly Widgit Literacy Symbols © Widgit So¨ ware 2007, www.
widgit.com a PCS symboly © Mayer-Johnson LLC, www.mayer-johnson.com

SPC
pro děti a mládež
s vadami řeči
se zaměřením
na augmentativní
a alternativní
komunikaci s. r. o.

Co nabízí naše SPC?

Komu nabízíme péči?

Diagnostickou, terapeutickou, metodickou, konzultační a vzdělávací činnost

Věnujeme se klientům s poruchami
řeči a komunikace ve věkovém rozmezí
obvykle od 3 do 26 let.

• odborné vyšetření a vedení klienta, rodičů
i dalších zájemců speciálním pedagogem
– logopedem
• individuální terapii pro děti s poruchami
řeči
• rozvoj náhradní komunikace u dětí, u nichž
se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí
• podporu vývoje předčtenářských a čtenářských dovedností u dětí s vadami řeči
• zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte
se speciálními potřebami do speciálních či
běžných škol
• spolupráce se školami, v nichž jsou integrovaní žáci
• konzultace a pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích plánů
• zhotovení materiálů pro komunikaci i jiných pomůcek podle individuálních potřeb
klienta
• pomoc při výběru vhodných pomůcek
• půjčování výukových pomůcek, hraček
a odborné literatury
• informace o využití počítačů pro výuku
i terapii
• prodej počítačových programů
• prodej krytů na klávesnice
• akreditované kurzy, přednášky, semináře
a konzultace pro rodiče, odborníky a studenty
• videotrénink interakcí

Poruchy řeči a komunikace mohou být např.
důsledkem
• opožděného vývoje řeči
• vývojového postižení řeči / jazyka /
komunikace (dyslálie, dysgramatismus,
vývojová dysfázie)
• mozkové obrny (dysartrie)
• mentálního postižení
• kombinovaných postižení
• autismu
• různých typů syndromů a neurologických
onemocnění
DŮLEŽITÉ JE ZAČÍT S PODPOROU
ROZVOJE KOMUNIKACE VČAS!

Zvláštní péči věnujeme dětem
s nejtěžšími poruchami
komunikace, kterým nabízíme
možnost využít augmentativní
a alternativní komunikaci (AAK)
Zásadou je budovat aktivní dorozumívání klienta spojením běžných logopedických postupů, směřujících k budování
mluvené řeči, s podpůrnými či alternativními možnostmi, jako jsou např.:
• cílené pohledy očí, mimika
• gesta, gestikulace, prstové abecedy, manuální znaky (např. jazykový program Makaton)
• předměty
• fotografie
• grafické symboly PCS (Picture Communication
Symbols), WLS (Widgit Literacy Symbols),
piktogramy aj.
• písmena a psaná slova
• komunikační tabulky z fotografií, grafických
symbolů či nápisů
• počítače s hlasovým výstupem a speciálním
so¨ warem
• technické pomůcky s hlasovým výstupem

