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Úvodní slovo  
předsedy správní rady

Vážení a milí, 

máte v rukou první výroční zprávu Nadačního 
fondu AutTalk, který jsem založil spolu se 
svou dcerou Kateřinou, abychom v rozsahu 
svých možností pomohli rodičům zvládat 
péči o autistické děti. Chtěli jsme také, aby 
se o autismu více mluvilo a rodiče a jejich 
děti tak nacházeli ve společnosti více po-
chopení a respektu.  

Cílem prvního roku našeho fondu bylo dát o 
sobě vědět, setkávat se s pečujícími rodiči, 
odborníky, potenciálními partnery, navazovat 
kontakty, ptát se a zjišťovat. Spustili jsme 
webové stránky www.auttalk.cz, na kterých 
jsme nejprve představili příběhy skuteč-
ných rodin a později začali nabízet přímou 
finanční pomoc, odborné poradenství, účast 
na setkáních rodičů s odborníky i podpůrné 
rodičovské skupině. 

Za ten první rok jsme nasbírali spoustu 
zkušeností, z něčeho máme velkou radost, 
z něčeho jsme se poučili a celkově cítíme 
vděčnost – k našim dárcům, partnerům i 
všem rodičům, které jsme měli možnost 
potkat.

Těším se na další roky.

Srdečně váš

Ján Sokol 
předseda správní rady 
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1. Fundraising a osvěta aneb 
kde jste nás mohli potkat a kdo 
nás podpořil
Duben 
První tisková konference NF AutTalk a spuštění a před-
stavení webu www.auttalk.cz s osobními příběhy rodin 
pečujících o autistické děti a specializovanou sekcí o 
autismu.

Kyjovský den v modrém – podpora pochodu u příleži-
tosti Mezinárodního dne autismu.

Květen 
A já tam budu – prezentace fondu v rámci charitativ-
ního odpoledne pro děti a veřejnost a získání daru od 
společnosti Bella Brutta. 

Horečka nedělní noci – benefiční představení v Divadle 
Most – výtěžek ze vstupného pro NF AutTalk.  

Červen
Beseda pro veřejnost s prof. Annou Struneckou nejen 
o knížce Přemůžeme autismus?  

Golfový turnaj pořádaný společností Crestyl ve spolu-
práci se společností Kampa Group –  zápisné a dražba 
pro NF AutTalk. 

Červenec 
Kros Zdiby Klecany – běh v barvách AutTalku, příspě-
vek organizátorů na NF AutTalk. 

Září
Přehlídka Autista pro autisty v rámci Mercedes-Benz 
Prague Fashion Week – dvanáctiletý Matěj s Asper-
grovým syndromem navrhl design, tři známí designé-
ři – Kateřina Geislerová, Tereza Vu a Michael Kováčik 
– věnovali modely, AutTalk získal šek od společnosti 
Mercedes-Benz na podporu své činnosti.

Slavnostní křest, výstava fotografií a představení 
osvětového kalendáře AutTalk 2017, který vznikal 
od začátku roku 2016 ve spolupráci s MČ Praha 1, s 
dětmi ze ZŠ Truhlářská a známými osobnostmi, mezi 
kterými byli například Marek Eben, Jiří Bartoška, Aňa 
Geislerová, Eliška Balzerová, a s řadou dalších dárců a 
partnerů. Součástí křtu byla dražba fotografií z výsta-

NF AutTalk v roce 2016

vy a prodej kalendářů.

Výstava fotografií Benedikta Renče z kalendáře Aut-
Talk 2017 v prostorách Malostranské besedy v Praze.

Říjen
Autista genius nebo darebák – recitál Petry Huťkové s 
klavírním doprovodem Jána Sokola – ve verších o tom, 
jaké to je vychovávat autistické dítě. 

2. Podpora rodičů a organizací 
aneb na co jsme peníze použili
Více než 150 000 Kč jsme rozdali 35 rodinám, aby-
chom alespoň trochu ulehčili jejich situaci. 

Podpořili jsme vydání speciálně upravených knížek Po-
hádky pro všechny pro děti s autismem společnosti 
Auxilium Vsetín. 

Zahájili jsme poskytování čtyř typů odborné asistence 
a poradenství – sociálně-právní poradenství, psycho-
logická pomoc, podpora ve výchově a řešení běžných 
situací a rehabilitace. Přes 50 hodin poradenství jsme 
poskytli pečujícím rodičům zdarma. 

Od října se každou druhou sobotu dopoledne scházela 
pod vedením dvou terapeutek podpůrná rodičovská 
skupina, které se zdarma účastnili zástupci 12 rodin. 
Po dobu setkání jsme zajistili bezplatné hlídání dětí 
v místě setkání.  

Zorganizovali jsme dvě celodenní setkání rodičů s od-
borníky na autismus, výživu a rehabilitaci. Samozřej-
mou součástí bylo hlídání dětí a účast na setkání byla 
pro zástupce 25 rodin zdarma. 
 
Zahájili jsme program provázení, v rámci kterého zku-
šenější rodiče provázejí rodiče, kteří jsou v situaci pe-
čujících rodičů „nováčky“. 

Dvěma centrům pečujícím o děti s autismem a třem 
rodinám jsme věnovali tablety, které jsme získali od 
společnosti Satispoll.
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AKTIVA stav k 1. dni účetního období stav k poslednímu dni účetního 
období 

 Částka v tis. Kč Částka v tis. Kč 
Dlouhodobý majetek   
Krátkodobý majetek   
Zásoby celkem 13 27
Pohledávky celkem 0 57
Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

57 174

Jiná aktiva   
AKTIVA CELKEM 70 258
   
PASIVA stav k 1. dni účetního období stav k poslednímu dni účetního 

období 
 Částka v tis. Kč Částka v tis. Kč 
Vlastní zdroje 58 0
Jmění celkem 26 72
Výsledek hospodaření celkem 32 146
Cizí zdroje   
Rezervy celkem   
Dlouhodobé závazky celkem   
Krátkodobé závazky celkem 12 40
Jiná pasiva celkem   
PASIVA CELKEM 70 258

1. Přehled majetku a závazků

Finanční část 

2. Přehled darů

Finanční příspěvky na vznik osvětového kalendáře AutTalk 2017 
Částka v tis. Kč 

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 60
Úřad MČ Praha 1 50
Magistrát hlavního města Prahy 50
Veolia Czech Republic 30
PREMIANT CITY TOUR s.r.o. 20
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Finanční dary právnických a fyzických osob 
Částka v tis. Kč 

Nadace ČEZ 300
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 250
Crestyl – Kampa Group Golfový turnaj 2016 116
INDIGO PRAHA z.s. – benefice v divadle Most 45
Bella Brutta Praha 45
Dražba fotografií z osvětového kalendáře Aut-
Talk 

37

RAP- Real Assets Partners s.r.o. 25
Dražba po turnaji Crestyl – Kampa Group 23
MANU Risto & Lounge 20
ACORD INVEST s.r.o. 20
Advokátní kancelář Machytková, Sedláček, 
Vaca & spol. 

10

O'papa s.r.o. 7
Spolek Sport4active – Cross Zdiby Klecany 5
Jaroslav Vávra 5
Franz Joseph Benjamin 3
Štefan Motika 3
Zdeněk Vališ 2
Marian Sikora 1

Celková výše přijatých finančních příspěvků v roce 2016 činila 1 127 000 Kč.  

Nefinanční dary právnických a fyzických osob 
V roce 2016 nadační fond dále podpořili (v abecedním pořadí): Advokátní kancelář Machytková, 
Sedláček, Vaca & spol., Art D, Dana Kriso Photography, Front, Klenoty Aurum, Mamiee, módní návr-
háři Kateřina Geislerová, Michael Kováčik a Tereza Vu, M. WAYS s.r.o.  a Satispoll. 
 
Partnery kalendáře byly společnosti Europrint a FotoŠkoda.
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3. Přehled rozdaných příspěvků

Účel Částka v tis. Kč 
Finanční příspěvek 35 pečujícím rodinám 155
Auxilium – příspěvek na vydání pohádek 35

Celkem jsme rozdali finanční příspěvky ve výši 190 000 Kč. 
Tři rodiny a společnosti CTA a Volno Kolín získaly tablety od společnosti Satispoll. 
Pět rodin získalo tabule od společnosti Mamiee.
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4. Přehled nákladů a výnosů 

Název položky činnost hlavní činnost hospodářská celkem v tis. Kč 
    
NÁKLADY 1 302 64 1 366
Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

1 020 64 1 084

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace

   

Osobní náklady 91 0 91
Daně a poplatky 1 0 1
Ostatní náklady    
Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba a použití rezervy a 
opravných položek

   

Poskytnuté příspěvky 190 0 190
Daň z příjmů    
    
VÝNOSY 1 179 333 1 512
Provozní dotace    
Přijaté příspěvky 1 127  1 127
Tržby za vlastní výkony a 
zboží

52 333 385

Ostatní výnosy    
Tržby z prodeje majetku    
    
Výsledek hospodaření po 
zdanění

-123 269 146
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Plánované projekty
(Informace o předpokládaném vývoji)

1. Informační a diskusní fóra
Šíření a sdílení informací je priorita fondu. Počet au-
tistů v ČR se odhaduje na 100 000 a stále roste. In-
formace bude potřebovat stále více rodin. Chceme 
na našem webu vytvořit tematická diskusní fóra pro 
registrované uživatele, která nejen zprostředkují od-
borné informace, ale umožní pečujícím rodičům také 
navazovat vzájemné kontakty a sdílet zkušenosti. Na 
diskusní fóra budou navazovat informační databáze 
– kontakty na relevantní odborníky (neurology, psy-
chiatry, psychology, výživové odborníky, rehabilitační 
pracovníky, terapeuty atd.) spolu s jejich hodnoce-
ním od konkrétních rodičů.  V roce 2017 chceme na  
www.auttalk.cz spustit pilotní provoz diskusního fóra.

2. Podpora rodičů 
Pečující rodiče primárně nevidí potřebu péče o sebe 
samé, chtějí především pomoci svým dětem. Péče 
o rodiče musí být ideálně nastavena tak, aby rodiče 
měli pocit, že když udělají něco pro sebe, prospějí tím 
především svému dítěti. Chceme proto pokračovat v 
aktivitách, které jsme pro rodiče zahájili v roce 2016, 
aktualizovat je podle potřeb a zájmu rodičů a přicházet 
s novými, případně rušit ty, které se ukáží jako nepo-
třebné. Naším cílem pro rok 2017 je: 

• rozdělit nejméně 150 000 Kč pečujícím rodičům

• zorganizovat dvě celodenní setkání rodičů s 
odborníky a přitom zajistit hlídání dětí 

• pokračovat v setkávání podpůrné rodičovské 
skupiny se zajištěním hlídání dětí   

• rozvíjet program provázení, kdy zkušenější rodiče 
provázejí rodiče, kteří jsou „nováčky“

• informovat o dobrovolnictví v oblasti autismu

 

NF AutTalk v roce 2017

3. Fundraising a osvěta 

„Mluvit o autismu“ zůstává pilířem naší činnosti. Chce-
me, aby se o autismu vědělo, chceme, aby se o něm 
mluvilo a chceme, aby se stal „normálně zvláštním“. 
Chceme proto nadále hledat partnery, kteří nám po-
mohou informace o autismu a situaci pečujících rodičů 
dále šířit, a to nejrůznějším způsobem (např. spoluprá-
ce s projektem DOBRO společnosti ZOOT, s magazí-
nem ATYP pro lidi s jinakostí apod.). 
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Název fondu: Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové 

Sídlo: Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00

Účel nadačního fondu:   
Účelem nadačního fondu je osvěta společnosti v pro-
blematice autismu v České republice. V souvislosti 
s  naplňováním účelu uskutečňuje nadační fond čin-
nost směřující zejména k zabezpečení a podpoře asi-
stenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají 
rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra, 
stejně jako dalším osobám, kteří se v této pomoci 
angažují. Činnost fondu spočívá zejména ve zpro-
středkování komunikace, poskytování školení ohledně 
metod, terapií a způsobů pomoci rodinám, stejně jako 
v  pořádání odborných seminářů a setkávání se s  od-
borníky zaměřenými na problematiku poruch autistic-
kého spektra. Snahou fondu je zvýšení kvality života 
osob s poruchou autistického spektra, jejich rodin 
a zlepšení obecného povědomí o poruchách autistic-
kého spektra v České republice. V rámci naplňování 
účelu může nadační fond poskytovat také pravidelné 
nebo jednorázové, finanční, materiální či jiné podpory 
osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodi-
nám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé 
finanční situace.

Datum zápisu do nadačního rejstříku:  21. 9. 2015

Spisová značka:     
N 1273 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární zástupce: 
Ing. Ján Sokol, předseda správní rady 

IČO:044 15 957 
Účet fondu: 333124124/2010

Webové stránky:  www.auttalk.cz

Kontaktní email:  info@auttalk.cz

V roce 2016 zasedala správní rada fondu vždy po-
slední pondělí v měsíci únoru, dubnu, červnu a září a 
první pondělí v měsíci prosinci ve složení: 

Ing. Kateřina Sokolová
Ing. Ján Sokol
Josef Šindelář

Dozorčí rada pracovala ve složení: 
Vilém Anzenbacher 
prof. RNDr. Anna Strunecká

S fondem v roce 2016 spolupracovali  
(v abecedním pořadí): 

Simona Bagarová, podpora fundraisingu a PR 

Zuzana Benceová, asistence – hlídání dětí

Mgr. Gabriela Böhmová, odborná asistence – vedení 
rodičovských skupin a individuální podpora 

Tereza Heyduková, asistence – hlídání dětí

Lucia Kečkešová, odborná asistence – poradenství v 
každodenních výchovných situacích 

Dana Krisová, fotografka

Bc. Miluše Lášková, DiS., odborná asistence – sociál-
ně-právní poradenství 

Mgr. et Mgr. Vlasta Mašková, odborná asistence – 
rehabilitační poradenství   

Mgr. et Mgr. Kateřina Srbová, odborná asistence – 
psychologické poradenství

Karolína Puttová, podpora projektu 

Vlastimila Zahrádková, asistence – hlídání dětí

Informace o Nadačním 
fondu AutTalk v roce 
2016 



Let‘s talk
Pomáháme rodičům 
zvládat péči o děti  
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Sdílíme zkušenosti.
Podporujeme 
rodiny.
Mluvíme  
o autismu.

Mluvte o něm 
s námi...
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