Anotace semináře
Aplikovaná Behaviorální Analýza – ABA – principy a možnosti využití pro
osoby s PAS
Seminář má ambici představit české odborné i laické veřejnosti podstatu ABA, jako jedné
z nejúčinnějších terapeutických metod, jejíž výsledky jsou doloženy mnohými studiemi
publikovanými v renomovaných medicínských časopisech. Účastníkům budou
představeny principy ABA, seznámí se s možnostmi a limity při práci s dětmi, dospívajícími i
dospělými osobami s PAS. Současně zde zazní zkušenosti s praktikováním i zaváděním této
metody v některých zemích Evropy. Seminář se koná díky laskavé nabídce profesorů
Queen‘s University Belfast, Ulster University Belfast a kolegů ze Slovenské republiky.

Kontext semináře
Odborná skupina VVZPO pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS předložila
na červnové zasedání VVZPO k projednání a schválení výchozí postup pro zajištění
nezbytných kroků k narovnání současného stavu a jeho stabilizaci v nejpalčivějších
oblastech, které prakticky denně zasahují do života osob s PAS a jejich rodin.
Okrajově, částečně řešených ale také dosud zcela neřešených oblastí je mnoho, vzájemně
se prolínají a ovlivňují. Nicméně je jisté, že jednou ze zásadních oblastí je právě vzdělávání,
a to nejen ve smyslu vzdělávání osob s PAS bez rozdílu věku a míry postižení, ale také jejich
okolí, pedagogických pracovníků, terapeutů, lékařů, sociálních pracovníků a celé
společnosti.
Mezi vybranými akutními oblastmi jsou diagnostika, informovanost, dostupné adekvátní
vzdělávání, včasný screening a následně nabídka erudovaných a prověřených terapií metod, kterými lze efektivně eliminovat nebo zmírnit dopad podstaty postižení PAS nejen
na dítě/osobu s PAS, ale také jeho rodinu i celou společnost.
V České republice dosud chybí plošně dostupný návazný krok, který by následoval po
pozitivním screeningu, který je již v této fázi pro společnost nejefektivnější. Tím krokem je
včasná intervence, která podstatně zvýší šance dětí s PAS v dospělém věku na
samostatnější až samostatný život.
Představa OS VVZPO
- prosadit nastavení základního standardu terapií hrazených
z veřejných zdravotních prostředků pro osoby s PAS – které by doplnily zatím jediný krok –
diagnostiku PAS, byla na jednání VVZPO podpořena a je výzvou i prostorem univerzitám –
pro akreditaci postgraduálních programů, absolventům různých stupňů vzdělání pro nové
uplatnění na trhu práce, ale vytváří prostor také pro uplatnění rodičů.
Tato metoda by se mohla stát spolu s KBT nejen základním pilířem terapií hrazených
z veřejných prostředků pro děti - rodiny nově diagnostikovaných osob s PAS, ale také pro
děti, dospívající či dospělé osoby s PAS té části spektra, pro které se bude jevit jako
odpovídající.
Seminář má napomoci získat úvodní představu o možnostech ABA a dále o potřebných
krocích, které k naplnění vize dostupné ABA v ČR pro všechny, kteří by ji potřebovali, budou
nezbytné.
Semináři vyjádřilo podporu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo
zdravotnictví.
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