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Těchto pár bodů může sloužit terapeutům, ke kterým přijde člověk s mentálním postižením 
s jakoukoli žádostí. Systemická terapie není u této klientely jiná, ovšem některé zvláštnosti by 
nás mohly odradit. Předkládám Vám některé zkušenosti, které jsem získala v mé terapeutické 
práci s těmito klienty.  Mé poznámky jsou pro terapeuty,  kteří  před těmito lidmi nezavřou 
dveře a překonají vlastní pocit strachu z neznáma, který často brání vést s nimi terapii. 

1. Průvodce
Člověk s mentálním postižením, který přichází s nějakou žádostí, nepřijde často sám a z ulice. 
Často sám nevyhledá pomoc.  Přichází  k nám na žádost nějaké instituce,  rodičů,  asistentů. 
Přichází s nějakým průvodcem, který žádost klienta interpretuje. Není třeba tohoto průvodce 
zavrhovat,  ale  doporučuji  jej  přizvat  k terapii.  Po nějaké době můžeme pokračovat  jenom 
s klientem.

2. Důvěra
Je zbytečné se bránit historii klienta, nebát se zjistit informace od průvodce o životě klienta, 
nebát  se  jít  podívat  jak  žije,  nebát  se  obsáhlých  příběhů.  Při  vyprávění  těchto  příběhů 
sledovat, jak je konstruovaný jeho svět, z jakých předpokladů. Naladit se na tempo klienta, 
nechat jej povídat. Získáme tím jeho důvěru. Po určitém čase najdete hranici, kdy již nebude 
potřeba rozvíjet obsáhlé příběhy.

3. Pozor na rady
Po  navázání  důvěry,  terapie  může  začít.  Při  rozhovoru  musíme  být  obzvláště  citliví  na 
jakoukoli radu, nápad, který klientovi udílíme. V jiné terapii to není zas takový problém za 
předpokladu,  že  klient  si  vybírá  pouze  rady,  které  chce.  Klient  s mentální  retardací  často 
důvěřuje každé radě, protože byl léta tak zvyklý žít. Podle dobře míněných rad svého okolí. 

4. Delší terapie
Terapie může být jiná ve své délce. Terapie vyžaduje přizpůsobit prostředí klientovi.

5. Oblíbené rituály  
V začátcích  terapie,  pokud  budeme  mít  nějakou  strukturu  rozhovoru,  tak  v následujících 
sezeních ji dodržovat. Klient ji postupně převezme sám, dodává mu to pocit bezpečí ( např. – 
o čem jsme mluvili minule, o čem budeme dneska mluvit, jak dlouho spolu budeme mluvit – 
čas… informovat  o tom, co právě teď děláme…).  Neznamená to,  že strukturu nemůžeme 
změnit, ovšem ze začátku doporučuji dodržovat.

6. Přijetí klienta jako experta na jeho trápení, ocenění, zplnomocnění 
Ocenění a zplnomocnění je to, co člověk s mentálním postižením moc nezná. Zplnomocnění, 
že si je schopen spoustu věcí řešit sám, posílit  jeho konstrukt vlastního fungování v tomto 
světě. Věřit jeho konstruktu.

Těchto  pár  poznámek  na  první  pohled  říká,  v čem  je  tedy  terapie  s těmito  klienty  jiná. 
Z hlediska  konstruktivismu  ovšem jiná  není,  protože  konstrukt  si  vytváříme  sami.  Každý 
terapeut  si  vytváří  vlastní  příběh  s klientem.  Pokud povede  terapii  s člověkem s mentální 
retardací, musí přizpůsobit svůj tvůrčí proces. Přizpůsobení podmínek a prostředí v terapii je 
cesta k bezpečí terapeuta a posléze i klienta. 


