
    
 

 

Nadační fond AutTalk pokračují u příležitosti Mezinárodního dne Aspergerova 
syndromu ve spolupráci se společností Ravensburger 

 
Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové, který pomáhá rodinám pečujícím o děti 
s poruchami autistického spektra (PAS) a společnost Ravensburger pokračují ve 
spolupráci, která byla zahájena v září loňského roku. “Jsme moc rádi, že se 
společnost Ravensburger rozhodla pokračovat v podpoře našeho úsilí a společně 
připravujeme na tento rok několik menších projektů. Prvním z nich je spolupráce u 
příležitosti Mezinárodního dne Aspergerova syndromu,“ řekla Kateřina Sokolová.  
 
Mezinárodní den Aspergerova syndromu připadá každý rok na 18. února a AutTalk 
společně s Ravensburger připravili další kolo facebookového projektu pro rodiče dětí 
s PAS. Ti mají možnost opět si napsat o Ravensburger Mandala Designer a 
Ravensburger puzzle pro své děti. “Vybrali jsme kreativní hračky, které pomáhají 
zklidnění a soustředění dítěte a u kterých je jasný cíl a výsledek. Puzzle funguje v 
rámci jasně dané šablony, která je neměnná a dítě přesně ví, co je cílem jeho 
snažení. Mandaly zase umožňují tvořit v rámci přesně daných předloh, které zajišťují, 
že výsledné snažení je pokaždé velmi povedené a nedochází tak k případné frustraci 
dítěte z neúspěchu.” řekl Michal Jiřík ze společnosti Ravensburger.  
 
Spolupráce nadačního fondu AutTalk a společnosti Ravensburger byla zahájena loni 
v září předáním vzdělávacích her základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského v 
Truhlářské ulici v Praze 1. Tato základní škola se vyznačuje tím, že již řadu let 
umožňuje zařadit děti, převážně s PAS (poruchy autistického spektra),  do běžné 
výuky a života školy. V současné době školu navštěvuje 20 takových žáků.  
 
O nadačním fondu Auttalk 
Nadační fond Kateřiny Sokolové AutTalk vznikl na základě osobní zkušenosti jeho zakladatelů, Kateřiny Sokolové 
a Jana Sokola, s autismem.  Posláním fondu je podporovat rodiče pečující o autistické děti, vytvořit platformu pro 
sdílení zkušeností pečujících, poskytovatposkytování odborné informace a novinky a v neposlední řadě přispívat 
k zvyšování povědomí veřejnosti o tom, co znamená porucha autistického spektra, co prožívají a řeší pečující 
rodiče a jakou pomoc především potřebují.  Pro více informací si prohlédněte stránky www.auttalk.cz.  
 
 
O společnosti Ravensburger 
 
Jako pečlivou ruční práci zhotovila firma Ravensburger roku 1884 první společenskou hru. Rodinný podnik, 
založený v roce 1883, dnes nabízí vysokou kvalitu dětských her, hlavolamů i vědecké sety a největší výběr puzzle 
v Evropě, které přináší radost ze hry, vzdělávání a podporují rodinou pohodu. Ravensburger věří, že brzké 
rozvíjení a stimulace myšlení u dětí pomáhá nejen vyvíjet jejich zvídavost, motorické a umělecké dovednosti, ale 
také dodává pocit uspokojení a radosti z dosaženého cíle.  
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Mezi produkty Ravensburger najdete nejrozmanitější sady inovativních her s velkou vzdělávací hodnotou. Hry 
vyvíjeny tak, aby zábavnou formou cílily na věkově odpovídající dovednosti dětí. Mnoho her je vytvořeno s velmi 
nízkým stupněm obtížnosti a jsou snadné k naučení, aby i mladší děti měly šanci porazit dospělé. Ravensburger 
získal mnohokrát cenu od uznávaných institucí jako Parent’s Choice Foundation, Oppenheim Toy Portfolio nebo 
Family Fun. 
 
 
 


