
11. SRPNA 2015 OD 16:00 HODIN
Salónek v kavárně Café Terapie

Na Hrobci 3, Praha 2, 128 00
Přijďte si poslechnout Tommyho 

příběh. Setkáte se s jeho maminkou 
Gábinou, která se rozhodla autismus 

respektovat a porozumět mu. Přes program 
SonRise navázala kontakt se svým synem 

Tommym, který se dnes chová jako každý jiný kluk.

Son Rise principy jsou postavené na přirozené snaze 
porozumět jeden druhému - v tomto případě vašemu 
autistickému dítěti. Akceptovat jeho svět, porozumět 
mu, navázat kontakt, s jehož pomocí vaše dítě vyvedete 
z autismu. Ne násilím a donucením, ale ze svobodné 
vůle - váš svět ho díky vám začne zajímat a bude 
chtít být jeho součástí jako každé jiné 'normální' dítě.

Son Rise Program

Přihlaste se zde: lucie.firerova@osf.cz

Ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha



Ráda bych se podělila o zkušenosti s programem 
Son Rise, který změnil život celé naší rodiny a uzdravil 

našeho syna. Son Rise nás naučil autismus respektovat, 
porozumět mu a to nejdůležitější - zbavit se ho! 

Před 3 lety byl náš syn úplně neverbální, jen vydával skřeky, nereagoval 
na vlastní jméno, kromě matky ignoroval každého, nezajímala ho zvířata 

ani hračky. Byl vlastně v permanentním stresu, se kterým se vyrovnával 
tak, že se buď pořád točil, nebo roztáčel různé objekty. Hračky si rovnal do 

řad, knihy prolistovával sem a tam (tisíckrát), ale nevnímal obrázky nebo pís-
menka. A do toho všeho pořád pobíhal tam a zpátky...

Teď je mu skoro sedm. Chodí do normální školy, poslouchá všechny učitele, má 
spoustu kamarádů, se kterými si hraje a doma nám o všem vypráví. Probouzí 

se s úsměvem a nejraději si hraje s legem nebo venku hraje fotbal atd. Dnes by 
nikdo nehádal, že má za sebou tříletý boj s autismem.

PŘÍBĚH MAMINKY GÁBINY



PŘED
Nejdřív bylo všechno kolem mě jako v mlze. Řeč lidí 
splývala do nesrozumitelného šumění, jenom jsem se 
točil dokola a dokola. Roztáčel jsem hračky, stavěl je 
do řad. Běhal jsem z místa na místo. Nevnímal jsem 
nic ze světa kolem mě.

PO
Dnes si rád hraju s legem. Chodím 
do školy, kde mám spoustu kamarádů. 
Někdy chodí k nám domů a společně si 
hrajeme. Taky rád hraju fotbal.

TOMMYHO PŘÍBĚH


