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NEJEN SRDCEM pro AutTalk  
 
 
Když se spojí dvě srdce a nejméně jeden pes, vznikne canisterapeutický program pro malé autisty. 
Díky spolupráci NF NEJEN SRDCEM, Aura Canis, z.s. a NF AutTalk bude mít devět autistických dětí 
hodiny canisterapie zdarma.   
 
 
„Známe se z prostředí modelingu a díky tomu sledujeme činnost našich fondů od počátku. AutTalk 
má srdce v logu, NEJEN SRDCEM v názvu, a tak jsme si říkaly, že by bylo fajn naši činnost nějak 
smysluplně propojit“, vysvětluje vznik společného projektu modelka Kateřina Sokolová, zakladatelka 
Nadačního fondu AutTalk. Jako skvělý start spolupráce se ukázala canisterapie pro malé autisty. A tak 
slovo dalo slovo a od února do června bude mít díky podpoře Nadačního fondu NEJEN SRDCEM devět 
autistických dětí možnost vyzkoušet si canisterapii zdarma na vlastní kůži.  
 
„Přizvaly jsme ke spolupráci canisterapeutky ze spolku Aura Canis, vytipovaly klienty a v únoru 
začínáme s terapiemi“ doplňuje Kateřinu Aneta Parris, jedna ze zakladatelek NF NEJEN SRDCEM.  
 
Canisterapeutický pes může dětem v mnohém pomoci. Na otázku v čem konkrétně, odpovídá 
Vladimíra Kasalová z Aura Canis takto: „Každé autistické dítě je unikátní ve svých potřebách a 
projevech. Přístup k dítěti a cíle budeme přizpůsobovat reakcím dítěte a unikátní tedy bude i 
samotná canisterapie a její výstupy. Zkušenosti z prvních pěti měsíců na konci června vyhodnotíme a 
podle toho naplánujeme další pokračování projektu“ uzavírá paní Kasalová.   
 
Ilustrační foto k dispozici na http://www.auttalk.cz/Aktuality/adventni-auttalk¨ 
 
 
Pro více informací kontaktujte:  
 
Karolína Puttová  
Karolina.puttova@auttalk.cz 
Mobil: 603 711 170 
 

  
NF NEJEN SRDCEM – vznikl na pomoc pejskům – více na www.nejensrdcem.cz 
 
NF AutTalk – vznikl, aby pomáhal rodičům zvládat péči o autistické děti – více na www.auttalk.cz 
 
Aura Canis – vznikl, aby zlepšoval kvalitu života klientů pomocí í zooterapie – více na 
www.auracanis.cz 
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Aura Canis, z.s. má motto  

 


