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Příběh MODRÉHO KRUHU
Spolek MODRÝ KRUH je spojen s rodinou Nábělkových a Urbanových a jeho aktivní
činnost započala v roce 2019. Založení spolku předcházely aktivity Tomáše Nábělka,
který více než rok marně usiloval o založení konceptu ABA třídy pro děti s PAS na 1.
stupni základní školy v Olomouci.

Nechtěli jsme se smířit s tím, že se v Olomouci nedaří zajistit vzdělávání pro děti s PAS
pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA), a proto jsme zveřejnili dárcovskou výzvu
na podporu vzdělávání Tobíka, Matýska a dalších dětí s autismem. V únoru 2020 se díky
individuálním dárcům podařilo MODRÉMU KRUHU otevřít vlastní ABA třídu, kde se v
současné době vzdělávají Tobík a Matýsek. Pokud to finanční situace umožní, postupně
zajistíme vzdělávání pomocí ABA i pro další děti s PAS z Olomouce.

Naší vizí je zajistit odpovídající vzdělávání a plnohodnotný život pro děti s PAS z
Olomouce, jejichž rodiče považují přístupy ABA, stejně jako my, za běžný standard při
péči a vzdělávání dětí s autismem.



Tobík
Když jsem se mamince a tatínkovi narodil, stále se jen usmívali. Říkali mi Matyášek,
nejhodnější miminko. Opakovali, jak jsou šťastní. Byl jsem na světě dva měsíce, hezky
jsem papal a spinkal, pásl si koníky, žvatlal a usmíval se. Kolem šestého měsíce života se
však můj vývoj zastavil. Žvatlat jsem přestal, nelezl jsem a ani jsem si nezkoušel sedat.
Zářící úsměv mých rodičů nahradily starostlivé vrásky a návštěvy doktorů. Ti říkali, že
jsem v pořádku a prý jen potřebuji více času. Mamka s taťkou se mnou začali cvičit
Vojtovu metodu a jezdit do lázní. Chodil jsem také ke koním a pejskům na terapie. V
době svých druhých narozenin jsem poznal pana psychologa, který řekl, že bych mohl
mít poruchu autistického spektra. Mamka tomu nechtěla věřit. Říkala, že to bude v
pořádku, i když se bála, jestli budeme dělat vše, co jiné rodiny. Třeba společně jezdit na
kolo, na lyže, bruslit nebo jezdit na vodu. Bohužel měla pravdu, všechno společně dělat
nemůžeme. To už bylo jasné, když mi byly čtyři roky a můj vývoj se nepodobal dětem
stejného věku. Mám autismus. Ten musí každodenně řešit moje mamka, taťka i starší
bráška. Teď je mi osm let a pořád ještě nemluvím. A ani si neumím hrát tak, jako ostatní
děti.



Matýsek
Narodil jsem se sedmého v sedm hodin a deset minut. Mamka s taťkou říkají, že
sedmičky nosí štěstí. Dali mi jméno Tobiáš. První rok na mě byli všichni pyšní, že jsem
zdravé a veselé dítě. Objevoval jsem svá první slova a krůčky. Když mi bylo asi 15
měsíců, něco se změnilo. Začal jsem špatně spát, v noci jsem se budil. Najednou jsem
přestal používat všechna slova, která jsem se do té doby naučil. Místo toho jsem olizoval
a okusoval různé věci. Bavilo mě hrát si stále stejným způsobem. Hračky jsem
rozhazoval a opakovaně je skládal do řady. Z barviček mě zajímala jen červená.
Nesnášel jsem hračky, co dělaly zvuky, ale líbily se mi věci, které se točily. Třeba jsem jen
dlouho otvíral a zavíral dveře nebo se díval do světla. Zvířátka jsem začal považovat za
věci. Pozoroval jsem hlavně ubíhající plot, značky nebo točící se větráky. Co mě moc
nezajímalo, byla pozornost ze strany rodičů. Nechtěl jsem chodit ven, radši jsem
zůstával v kočárku. Bylo mi 18 měsíců, když jsem přestal řeči rozumět úplně. Nastalo
ticho. Už jsem nevěděl, co znamenají slova Tobík, máma a táta. Když jsem chtěl třeba
jablko, musel jsem dovést mamčinu ruku tam, kam bylo potřeba. Nevěděl jsem, jak jinak
mluvit se světem kolem sebe. Když mi byly dva roky, paní psycholožka řekla, že mám
dětský autismus. Dnes je mi už jedenáct let a každý den se snažím rodiče něčím novým
překvapit.



Naše ABA třída v Olomouci
V únoru 2020 se nám splnilo naše velké přání. Díky individuálním a firemním dárcům se
nám podařilo zajistit výuku pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA) pro Tobíka a
Matýska v Olomouci. Intenzivní učení pomocí ABA, někdy i 30 hodin týdně je pro Tobíka
a Matýska, jako učit se nový jazyk. Zatímco ostatní děti se učí z přirozeného prostředí
svým pozorováním, u dětí s autismem to tak není.



Pokroky Tobíka a Matýska
Tobík – největším pokrokem je eliminace problémového chování, které se projevovalo
neustálou vokalizací (přes 1000 slovních spojení za den, které produkoval při jakékoliv
činnosti a rušil tím sebe i okolí). Zvládá popisovat obrázky, pojmenuje na nich všechny
části, funkci dané věci a zařadí věci do správných kategorií. Téměř bezchybně používá
základní předložky, zná většinu základních přídavných jmen a příslovcí. Rapidně se mu
zlepšila plynulost a pohotovost odpovědí. Tobík také dělá pokroky v motorice, protože s
asistentkami pravidelně cvičí, tím pádem se zlepšuje i jeho motorická imitace. Zlepšuje
se jeho kresba, vedení linek, vymalovávání, to vše je spojeno s lepším soustředěním.



Matýsek - se za dobu fungování ABA třídy zlepšil hned v několika aspektech. Největší
pokrok zaznamenáváme při zařazení kategorie intraverbálů (konkrétně v podobě reakce
na „Znakuj“. Například při „znakuj auto“ Maty dokáže rozšifrovat pokyn a přiřadit
správnou motorickou podobu znaku). Velké pokroky nastaly v motorice, jak jemné tak
hrubé. Matyho chůze a běh je nyní o poznání jistější. Pokroky jsou zjevné také v imitaci.
Zvyšující se tendence má také vokalizace. Maty se snaží více „žvatlat“ a tedy
komunikovat nám všem nejvíce známým způsobem, který je však Matymu stále
vzdálený. Všichni doufáme, že se časem dopracujeme k jakékoli alespoň minimálně
vokální podpoře Matyho komunikace.



Financování
MODRÝ KRUH je financován pomocí darů od individuálních a firemních dárců. Na konci
roku 2020 jsme začali pořádat odborné ABA webináře, díky kterým jsme získali další
zdroj příjmů. Významnou pomocí se stala podpora ze strany firmy Smurfit Kappa
Olomouc. Díky její nadaci jsme získali grant ve výši 15 000 EUR na nákup vybavení do
naší ABA třídy (nábytek, pomůcky, hračky, elektronika apod.).

Přijaté dary:

281 996 Kč

Tržby z prodeje webinářů:

140 939 Kč

Grant Smurfit Kappa Foundation:

15 000 EUR



Výkaz zisku a ztráty
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Identifikační údaje a kontakty
Identifikační údaje:

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČO: 06983481

DIČ: CZ06983481

Bankovní spojení:

Transparentní účet 2201686108 / 2010

Účet veřejné sbírky 2501713673 / 2010

Předseda spolku:

Bc. Tomáš Nábělek

+420 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz

Pedagogický team ABA třídy:

Bc. Běla Harazimová

Mgr. Věra Lukášová

trida@modry-kruh.cz

Externí spolupracovnice:

Mgr. Radka Hájková, BCBA

Mgr. Lucie Jeníčková, BCBA



Děkujeme
Pokud jeden obrázek vydá za tisíc slov, za kolik slov asi vydá video s 25 obrázky za
sekundu?

Děkovací video: bit.ly/dekujeme-mk

Tomáš Nábělek

předseda MODRÝ KRUH z. s.

https://youtu.be/7bOb33pDUI8
https://modry-kruh.cz/jeden-obrazek-vyda-za-tisic-slov/

