Mluvíme o autismu.
Sdílíme zkušenosti.
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Úvodní slovo
předsedy správní rady
Vážení a milí,
rok se s rokem sešel a držíte v rukou
druhou výroční zprávu Nadačního fondu
AutTalk, který jsem založila spolu s mým
tátou, abychom se přidali k organizacím,
které se snaží pomáhat rodičům zvládat
péči o autistické děti. Přáli jsme si, aby
měla česká veřejnost možnost dozvědět
se o autismu více a rodiče a jejich
autistické děti nacházeli více pochopení
a respektu.
V roce 2017 jsme pokračovali v tom,
co se ukázalo jako nejužitečnější
v roce předchozím. Setkávali jsme
se s pečujícími rodiči, zjišťovali, co je
trápí, co potřebují a co by jim udělalo
radost. Pokračovali jsme v pořádání
setkání rodičů i podpůrné rodičovské
skupiny, podporovali rodiny finančně
a snažili se o autismu mluvit v médiích,
která sleduje široká veřejnost.
Cítím velkou vděčnost k rodičům
za jejich důvěru a aktivní účast,
ke spolupracovníkům za ochotu
a vytrvalost a v neposlední řadě
k našim dárcům a partnerům
za jejich podporu.
Těším se na další roky.
Srdečně vaše
Kateřina Sokolová
předsedkyně správní rady
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Informační část

1. Fundraising a osvěta

Rozhovory s Kateřinou vyšly např.
v tištěné podobě v Magazínu MF DNES,
v Espritu Lidových novin, v magazínu
Právo, v magazínu Týden, v magazínu Elle,
OK magazínu, Harpers Bazaar a v dalších.
V internetových médiích se informace
o fondu objevily např. na idnes.cz,
super.cz, feminity.cz, feminity.sk
a dalších.

„Mluvit o autismu“ je pilíř naší činnosti.
Mluvíme na veřejnosti i s potenciálními
dárci, sponzory a partnery, kteří nám pak
umožňují podporovat pečující rodiče.
V roce 2017 jsme:
•

ve spolupráci s Albatros Media pokřtili
knížku Kluk z kostek (březen 2017);

•

vyrobili povlečení, jehož design navrhl
chlapec s Aspergerovým syndromem
Matěj Hošek – vytvořeno ve spolupráci
s projektem Dobro na ZOOT (duben
2017);

•

pořádali recitály o zkušenostech
ze života s autistickým synem
(březen a říjen 2017);

•

uspořádali vernisáž v Hauch Gallery
a její výtěžek jsme použili na podporu
rodin pečujících o autisty;

•

uvedli speciální kolekci oblečení na
jógu ve spolupráci se Siluet Yoga Wear.

Podpora rodičů
Pečující rodiče primárně nevidí potřebu
péče o sebe, 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.
Všechny aktivity jsou pro pečující rodiče
zdarma.
V roce 2017 jsme:

Samozřejmě jsme hledali příležitosti,
jak o autismu informovat veřejnost:
publikovali jsme zprávy na webu
auttalk.cz, facebookové stránce
NF AutTalk, Instagramu i v médiích.

•

rozdělili více než 300 000 Kč pečujícím
rodinám např. na asistenci a hlídání,
nejrůznější pomůcky, doplňky,
ale i nutné vybavení, terapie apod.;

•

zorganizovali tři setkání rodičů o životě
s autismem, kterých se účastnilo téměř
sto lidí (duben, říjen a prosinec 2017),
tématy byly výživa a životospráva,
dobrovolnictví, canisterapie atp. –
samozřejmou součástí bylo hlídání dětí
v místě setkání;

•

v říjnu zahájili druhý cyklus setkávání
podpůrné rodičovské skupiny
se zajištěním hlídání dětí.

NF AutTalk v médiích
Zakladatelka fondu Kateřina Sokolová
hovořila o existenci a činnosti fondu
v televizi Prima (Top Star Magazín)
i na ČT1 (13. komnata a 168 hodin).
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Informační a diskuzní fóra

Na činnosti nadačního fondu se v loňském
roce podíleli smluvní spolupracovníci
a pracovníci na základě dohod o provedení
práce.

Šíření a sdílení informací je prioritou
fondu. Počet autistů v ČR se odhaduje na
200 000, stále roste a informace tak bude
potřebovat stále více rodin.

Nadační fond AutTalk neměl v roce 2017
žádnou pobočku nebo aktivitu v zahraničí.

Chceme pro pečující rodiče vytvořit
tematická diskuzní fóra pro registrované
uživatele, která nejen zprostředkují
kontakty na odborníky a služby,
ale umožní rodičům vzájemně sdílet
zkušenosti.

Výkonnost fondu
a výhled do roku 2018
V roce 2017 jsme se věnovali budování
dlouhodobých oboustranně smysluplných
vztahů, které by přispěly k finanční
stabilitě nadačního fondu. Podařilo se
navýšit objem poskytnutých finančních
příspěvků a pořádaných vlastních aktivit.

V roce 2017 jsme navrhli podobu
diskuzních a informačních fór, zahájili
celkovou rekonstrukci webových stránek
a začali budovat informační databázi
odborníků a služeb pro děti a rodiče.

V tomto trendu chceme nadále pokračovat
se zvláštním důrazem na zajištění
dlouhodobé udržitelnosti. Chceme
naslouchat potřebám rodičů a snažit
se jim vycházet vstříc a uzavírat nová
partnerství, která nám to umožní.

Informace v oblasti
výzkumu a vývoje, o ochraně
životního prostředí, pracovně
právních vztazích
a pobočkách v zahraničí
Nadační fond nevyvíjel v roce 2017
činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
Nadační fond se při svých aktivitách snaží
chovat ohleduplně k životnímu prostředí
– komunikujeme zejména e-mailem,
netiskneme své materiály, pokud to
není nezbytně nutné, dbáme na třídění
odpadu během akcí a pokud je to možné,
využíváme veřejnou dopravu.
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Finanční část

1. Přehled majetku a závazků
AKTIVA

stav k 1. dni účetního období

stav k poslednímu dni účetního období

Částka v tis. Kč

Částka v tis. Kč

Krátkodobý majetek

70

661

Zásoby celkem

27

27

Pohledávky celkem

57

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

174

634

258

661

Dlouhodobý majetek

Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
PASIVA

stav k 1. dni účetního období

stav k poslednímu dni účetního období

Částka v tis. Kč

Částka v tis. Kč

Vlastní zdroje

218

649

Jmění celkem

72

190

Výsledek hospodaření celkem

146

459

Cizí zdroje

40

12

40

12

258

661

Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

2. Přehled darů
Finanční dary právnických a fyzických osob na běžném účtu

Částka v tis. Kč
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

250

Premium Fashion Brands

102

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

100

APERA s.r.o.

50
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Částka v tis. Kč
AMOSA s.r.o.

30

Radek Chrastil

20

Jaroslav Kmenta

20

zaměstnanci Economia

18

GY Investment s.r.o.

13

Česká realitní a investiční společnost a.s.

10

DEKHON SERVIS s.r.o.

10

TechnoBank, s.r.o.

10

Monika Sobotková

10

MŠ Vandrovka

5

Jaroslav Vávra

5

Řezáčovi

5

Martin Řezáč

5

Zoot a.s.

4

Mária Plačková

3

Irena Benediktová

3

Vladimíra Hájková

3

Magda Krausová

2

Miloš Pánek

2

Zuzana Mikšovská

1

Příspěvky dárců, kteří věnovali částku do 1 000 Kč

1

Do dražby v prosinci v Hauch Gallery byly věnovány tyto obrazy: Petra Bobalová (Přístav
v mlze), Josef Bolf (Kluk s ušima), Natálie Ficencová (Spaceman), Matěj Hošek (Mapa),
Markéta Rybaříková (Abstrakce II., IV.), Lucie Vilímková (Hvězdopásmo).
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Přijaté granty

Částka v tis. Kč
Nadační fond Avast

260

Nadace ČEZ

250

Nadační fond Avast

45

Celková výše přijatých grantů a finančních příspěvků na běžném a sbírkovém účtu
v roce 2017 činila 1 168 tis. Kč.

3. Přehled rozdaných příspěvků
Účel

Částka v tis. Kč

Finanční příspěvek

201

Sbírka – ve spolupráci se spolkem Naděje pro děti
úplňku

108

Adventor

20

Celkem jsme rozdali finanční příspěvky ve výši 329 tis. Kč.
Z toho ze sbírkového účtu jsme rozdali ve spolupráci se spolkem Naděje pro děti úplňku
108 tis. Kč.
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4. Přehled nákladů a výnosů
Název položky

činnost hlavní

činnost hospodářská

celkem v tis. Kč

NÁKLADY

713

3

716

Spotřebované nákupy a nakupované služby

357

3

360

Osobní náklady

25

0

25

Daně a poplatky

2

2

329

329

Změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace

Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezervy a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
VÝNOSY

0

0

0

1168

7

1175

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

1168

1168

Tržby za vlastní výkony a zboží

7

7

4

459

Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výsledek hospodaření po
zdanění

455

9

10

Informace o Nadačním fondu AutTalk v roce 2017

Název fondu:					
Sídlo:					

Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

Účel nadačního fondu: 			

Účelem nadačního fondu je osvěta společnosti v problematice autismu
v České republice. V souvislosti s naplňováním účelu uskutečňuje
nadační fond činnost směřující zejména k zabezpečení a podpoře
asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s dětmi
s poruchou autistického spektra, stejně jako dalším osobám, které se v
této pomoci angažují. Činnost fondu spočívá zejména ve zprostředkování komunikace, poskytování školení ohledně metod, terapií a způsobů
pomoci rodinám, stejně jako v pořádání odborných seminářů a setkávání se s odborníky zaměřenými na problematiku poruch autistického
spektra. Snahou fondu je zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra, jejich rodin a zlepšení obecného povědomí o poruchách
autistického 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 rodinám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé finanční
situace.

Datum zápisu do nadačního rejstříku:
Spisová značka: 				
Statutární zástupce:			
IČO: 					
Účet fondu:					
Sbírkový účet fondu: 			
Webové stránky:					
Kontaktní e-mail: 			

21. 9. 2015
N 1273 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Kateřina Sokolová, předsedkyně správní rady
044 15 957
333124124/2010
4010401017/2010
www.auttalk.cz
info@auttalk.cz

V roce 2017 se předsedkyní
správní rady fondu stala: 			

Ing. Kateřina Sokolová

Správní rada zasedala ve složení: 		

Ing. Kateřina Sokolová, Ing. Ján Sokol, Josef Šindelář

Dozorčí rada pracovala
do května 2017 ve složení:		
					
					

Prof. Anna Strunecká
Po rezignaci prof. Strunecké je členem dozorčí rady
Mgr. Vilém Anzenbacher

S fondem v roce 2017 spolupracovaly
(v abecedním pořadí): 			
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Zuzana Benceová – hlídání dětí během akcí fondu
Mgr. Gabriela Böhmová – vedení rodičovských skupin a individuální 		
podpora rodičů
Lucia Kečkešová – poradenství v každodenních výchovných situacích
Dana Krisová – fotografka
Bc. Miluše Lášková, DiS. – sociálně-právní poradenství
Mgr. et Mgr. Vlasta Mašková – rehabilitační poradenství
Ing. Lenka Pelánová – účetnictví a účetní poradenství
Ing. Bc. Karolína Puttová – podpora projektu
Šárka Trejbalová – hlídání dětí během akcí fondu
Vlastimila Zahrádková, asistence – hlídání dětí během akcí fondu

Děkujeme dále: 				
					
					

ZŠ Gutha-Jarkovského za poskytnutí prostor pro setkávání podpůrné 		
rodičovské skupiny , ZŠ Vodičkova za poskytnutí prostor pro 			
setkání rodičů
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Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108
Praha 10 - Vinohrady
Účet: 333124124 / 2010
Email: info@auttalk.cz
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