POJĎME MLUVIT O AUTISMU !
Co se vám vybaví, když se řekne autista? Rain man?
Mentálně postižený člověk? Není to málo?
Jan Sokol a Kateřina Sokolová, otec a sestra Radovana, autisty.
Zakladatelé nadačního fondu AutTalk.
•
•
•

Mluvit o zkušenostech
Mluvit o možnostech
Mluvit s těmi, kteří mají podobný příběh

Naším symbolem je modré srdce, protože téma autismu je pro nás
jednoduše srdeční záležitost. Modrá barva je symbolem autismu, a proto je i
naše srdce modré.
Nadační fond AutTalk vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním
zlepšovat možnosti osob s PAS a jejich rodin. Ano, takhle jednoduché a obyčejné
to je.

LET´S TALK!
Pojďte s námi mluvit o autismu i vy a podpořte náš nadační fond! Jsme
na začátku, ale máme na čem stavět. Pomozte nám vybudovat nadační fond,
jehož týmem jsou lidé, kteří mají osobní zkušenost s poruchou autistického
spektra. Lidé, kteří právě díky své zkušenosti sami profilují naše projekty a
můžeme tak pomáhat tam, kde to je třeba a jak je to třeba.

Kateřina a Jan Sokolovi

NAŠE TÉMATA
Příběhy, postřehy, potřeby, zkušenosti, znalosti….to všechno mohou lidé
psát na náš web, který je doširoka otevřenou platformou pro všechny rodiny s
autistickými dětmi. Právě z těchto informací pak stavíme projekty, které jsou
potřebné a smysluplné. A s čím začínáme?

ASISTENT
Půl roku….i tolik času můžete trvat, než je podezření na autismus potvrzeno diagnózou odborného lékaře. Nechcete nic pokazit ale ani zanedbat.
Nemáte mnoho informací, jen obavy a otazníky. Proto nadační fond AutTalk a
projekt ASISTENT.
Kdo ví nejlépe co se během onoho půl roku děje? Lidé, kteří podobnou situaci
zažili. I oni jsou našimi asistenty, kteří poskytují pomoc druhým. Odpovědi na
otázky, útěcha, naděje, zkušenosti, kontakty, pomoc a podpora. I to poskytuje
asistent.

ˇ
OSVETA
Kdo jsou vlastně autisti? A jak žijí ti, kdo tyto děti vychovávají? Co
potřebují? A co může společnost udělat pro to, aby se jim lépe žilo? I takové
odpovědi chceme pomocí osvětových kampaní přinášet!
Let ´s talk = AutTalk

ˇ
VZDELÁVÁNÍ
Jaké jsou zahraniční zkušenosti? Co říkají o autismu odborníci? Jak
se téma vyvíjí? Co prožívají děti s touto poruchou? A co jejich rodiče? Jaká je
informovanost ve společnosti?
To všechno chceme v rámci seminářů a přednášek přinášet. Zvyšovat povědomí
mezi odbornou i laickou veřejností, diskutovat o nových poznatcích. Vzdělávat.
Bez vzdělávání a rozšiřování informací se věci mění jen těžko.
www.AutTalk.cz

