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Mluvíme o autismu.
Sdílíme zkušenosti. 
Podporujeme rodiny. 
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Úvodní slovo  
předsedkyně správní rady

Vážení a milí, 

čtete třetí výroční zprávu Nadačního fondu AutTalk, který jsme s mým tátou založili, 
abychom zlepšovali podmínky rodičů pečujících o autistické děti. Počet autistů v České 
republice i ve světě stále roste, a tak přibývá i rodin, které potřebují oporu. 

Vizí fondu jsou sebevědomí pečující rodiče v dobře informované a vstřícné společnosti.
Proto se naše činnost i v roce 2018 odvíjela od dvou otázek: 

Co potřebují rodiče, aby se cítili sebevědomější? 
Co je potřeba pro to, aby byla veřejnost vstřícná a informovaná? 

Pořádali jsme otevřená informační setkání maminek a tatínků (spojená vždy s hlídáním 
dětí), organizovali podpůrné rodičovské skupiny, provozovali diskuzní a informační 
fórum, začali jsme se více věnovat podpoře dobrovolnictví a v neposlední řadě jsme 
rozdělovali finanční příspěvky organizacím a zejména konkrétním rodinám. 

Soustředili jsme se také na osvětu, aby česká společnost přijala autismus jako součást 
reality a rodiče a jejich autistické děti nacházeli více pochopení a respektu. Skvělou 
příležitostí k osvětě byla v roce 2018 zejména účast na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech. 

Jsme velmi vděční, že náš fond nachází oporu ve svých partnerech – dárcích, 
sponzorech i partnerských organizacích. Vážíme si toho a děkujeme. 

Za důvěru děkujeme i pečujícím rodičům. Uděláme, co bude v našich silách, abychom 
jim stáli po boku i v dalších letech. 

Srdečně vaše

Ing. Kateřina Sokolová 
předsedkyně správní rady 
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1. Fundraising a osvěta 
Podobně jako v předchozích letech 
jsme se snažili představit veřejnosti 
informace o autismu. „Mluvit o autismu“ 
je od začátku pilířem naší činnosti, 
a tak mluvíme o autismu na veřejnosti, 
v médiích i s potenciálními dárci, sponzory 
a partnery. 

V roce 2018 podpořili náš fond bankéři 
Erste Private Banking, kteří darovali krevní 
plasmu a finanční náhrady za odběr 
se vzdali ve prospěch našeho fondu. 
I pro některé zaměstnance privátního 
bankovnictví České spořitelny se tak stal 
AutTalk srdeční záležitostí. 

Již po druhé jsme měli možnost představit 
náš fond na golfovém turnaji, který 
pořádají Kampa Group & Crestyl. Poprvé 
jsme byli součástí série golfových turnajů 
BMW CarTec Group.  

Díky spolupráci se společnostmi Solvent 
ČR a HENKEL ČR spatřila světlo světa 
charitativní taška NF AutTalk, které byla 
a stále je v prodeji v síti drogerií Teta. 

Ve spolupráci s OC Chodov jsme druhou 
adventní sobotu připravili návštěvníkům 
obchodního centra sladké překvapení. 
Každý návštěvník, který přispěl na náš 
fond, dostal jako odměnu makronku. 

Ve spolupráci s Autismus jako dar  
a ATYP magazínem jsme začali 
připravovat Atypickou kampaň – prvním 
krokem bylo fotografování s Matějem 
Dereckem Hardem (8/2018) pro výstavu 
Co nám zrcadlí autismus a natáčení videí 
o dobrovolnictví (10/2018).

Informační část 

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

NF AutTalk v médiích 
 
Informace o nadačním fondu se objevily 
v médiích zejména v polovině roku 
v souvislosti s partnerstvím NF AutTalk, 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy 
Vary a společností Moët Hennessy Czech 
Republic. 
V druhé polovině roku jsme měli možnost 
fond představit i v pořadu ČT2 Klíč.

Podpora rodičů 
 
Jak je uvedeno v úvodním slovu, vizí fondu 
jsou sebevědomí pečující rodiče. Co jsme 
pro ně v roce 2018 udělali? 

Rozdělili jsme téměř 670 000 Kč 
pečujícím rodinám, a to např. na asistenci, 
nejrůznější terapie a pomůcky, doplňky, 
ale i nutné vybavení atd. Rozdělili jsme 
také přes 70 000 Kč organizacím na jejich 
činnost v oblasti autismu. 

Zorganizovali jsme čtyři otevřená 
setkání rodičů o životě s autismem 
(v Milovicích, Kyjově, Opavě a v Praze), 
kterých se zúčastnilo přes sto lidí. 
Cílem otevřených setkání je – kromě 
vytvoření klidné a přátelské atmosféry 
pro sdílení zkušeností a novinek – také 
informování o tématech, která hrají v péči 
o autisty důležitou roli (v roce 2018 jsme 
se věnovali zejména tématům péče, 
životosprávy a dobrovolnictví). Setkání 
byla pro rodiče zdarma, a to včetně 
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občerstvení a hlídání dětí v místě setkání. 
Ze setkání o dobrovolnictví byl pořízen 
záznam, který použijeme k vytvoření videí 
o tom, jaké je to stát se dobrovolníkem 
i jaké to je pozvat dobrovolníka, aby se stal 
parťákem autistického dítěte či dospělého. 

V říjnu jsme zahájili již třetí cyklus 
setkávání podpůrné rodičovské skupiny 
se zajištěním hlídání dětí. Ze zpětné vazby 
rodičů vyplývá, že pro ně mají podpůrná 
setkávání s ostatními rodiči velkou 
hodnotu, a proto chystáme pro rok 2019 
podporu rozšíření těchto aktivit  
i do dalších organizací a regionů. 

Šíření a sdílení informací je jednou z priorit 
fondu, a proto jsme v roce 2018 naplno 
spustili provoz informačního a diskuzního 
fóra na stránkách www.auttalk.cz. 
Jedná se o bezpečný prostor sdílení pro 
registrované uživatele, ve kterém si mohou 
rodiče i odborníci vyměňovat kontakty  
na pracoviště či služby.

V roce 2018 jsme ve spolupráci s Café 
AdAstra zahájili projekt s názvem Kafíčko 
pro pečující rodiče. Jednou za měsíc je na 
několik hodin část kavárny rezervována 
pro pečující rodiče, aby se mohli zastavit, 
pohovořit a v klidu vypít kávu. Projekt 
vychází z teze, že rodičům často nejvíce 
chybí čas pro ně samotné, a tak podobně 
jako u všech aktivit pro rodiče nabízíme 
kromě pozvání na kávu i hlídání dětí 
zdarma.

Informace v oblasti  
výzkumu a vývoje, o ochraně 
životního prostředí, pracovně 
právních vztazích  

a pobočkách v zahraničí 

Nadační fond nevyvíjel v roce 2018 
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. 
Na činnosti nadačního fondu se v roce 
2018 podíleli smluvní spolupracovníci 
a pracovníci na základě dohod o provedení 
práce.
Nadační fond AutTalk neměl v roce 2018 
žádnou pobočku nebo aktivitu v zahraničí.

Výkonnost fondu  
a výhled do roku 2019

V roce 2018 jsme se věnovali budování 
dlouhodobých oboustranně smysluplných 
vztahů, které by přispěly k finanční 
stabilitě nadačního fondu. Díky tomu 
můžeme v roce 2019 například rozšířit 
projekt podpůrných rodičovských skupin 
i do dalších míst v ČR, přispět rodinám 
pečujícím o autistické dítě na zájezd 
k moři či realizovat osvětovou Atypickou 
kampaň.

V trendu budování vztahů s našimi 
partnery s důrazem na zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti chceme 
pokračovat i v příštím roce. Chceme 
naslouchat potřebám rodičů a snažit 
se jim vycházet vstříc a uzavírat nová 
partnerství, která nám to umožní.
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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 27 27

Pohledávky celkem 10

Krátkodobý finanční majetek celkem 634 1556

Jiná aktiva

AKTIVA CELKEM 661 1593

   

PASIVA stav k 1. dni účetního období stav k poslednímu dni  
účetního období 

 Částka v tis. Kč Částka v tis. Kč 

Vlastní zdroje 

Jmění celkem 190 630

Výsledek hospodaření celkem 459 950

Cizí zdroje 

Rezervy celkem 

Dlouhodobé závazky celkem 

Krátkodobé závazky celkem 12 13

Jiná pasiva celkem 

PASIVA CELKEM 661 1593

1. Přehled majetku a závazků

Finanční část 

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

Částka v tis. Kč 

HENKEL ČR, spol. s r.o. 300

CarTec Ostrava s.r.o. 300

Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. 222

Výtěžek golfového turnaje Crestyl – Kampa Group 122
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Částka v tis. Kč 

APERA, s.r.o. 110

milan benne urban s.r.o. 100

Dárce si nepřeje být jmenován 100

Hauch platba aukce 70

Ambassador Group 55

Vědomý život, s.r.o. 55

Rakija, s.r.o. 50

GOURMET PLUS spol. s r.o. 28

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka 20

Moravian Premium Care a.s. 20

Monika Sobotková 16

Eva Hnilicová 12

Plasma place s.r.o. 11

Martin Čerych 10

TechnoBank, s.r.o. 10

Esmedicum s.r.o. 10

AR MEDICAL s.r.o. 10

Jiří Karásek 10

B of B cars s.r.o. 10

Jakub Macura 6

Dušan Gebauer 6

Irena Benediktová 6

Řezáč Martin 5

Výtěžek projektu Jsem kým jsem 4

Silvia Tesařová 4

Silvia Skala 3

Jaroslav Vávra 2

Vlasta Kozelská 1

Příspěvky dárců, kteří věnovali částku do 1 000 Kč 1
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3. Přehled rozdaných příspěvků

Účel Částka v tis. Kč 

Příspěvek konkrétním rodinám 323

Příspěvek rodinám ze sbírky ve spolupráci s Naděje 
pro děti úplňku, z. s. 

343

Příspěvek organizacím  71

Celkem jsme rodinám a organizacím rozdali finanční příspěvky ve výši přes 737 tis. Kč.

Přijaté granty

Částka v tis. Kč 

Nadace ČEZ 250

Celková výše přijatých grantů a finančních příspěvků na běžném a sbírkovém účtu v roce 
2018 činila 2 291 tis. Kč.
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4. Přehled nákladů a výnosů 

Název položky činnost hlavní činnost hospodářská celkem v tis. Kč 

    

NÁKLADY 1353 1353

Spotřebované nákupy a nakupova-
né služby 

462 462

Změna stavu zásob vlastní činnos-
ti a aktivace

Osobní náklady 152 152

Daně a poplatky 2 2

Ostatní náklady 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezervy a opravných položek

Poskytnuté příspěvky 737 737

Daň z příjmů

 

VÝNOSY 2300 2 2302

Provozní dotace

Přijaté příspěvky 2291 2291

Tržby za vlastní výkony a zboží 2 2

Ostatní výnosy 110 10

Tržby z prodeje majetku

 

Výsledek hospodaření po zdanění 948 2 950
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Název fondu:     Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové 

Sídlo:     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:   21. 9. 2015
Spisová značka:     N 1273 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární zástupce:   Ing. Kateřina Sokolová, předsedkyně správní rady 
IČO:      044 15 957 
Účet fondu:     333124124/2010
Sbírkový účet fondu:    4010401017/2010
Webové stránky:     www.auttalk.cz
Kontaktní e-mail:    info@auttalk.cz

Správní rada zasedala ve složení:   Ing. Kateřina Sokolová, Ing. Ján Sokol, Josef Šindelář

V dozorčí radě zasedal:   Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.

S fondem v roce 2018 spolupracovaly  
(v abecedním pořadí):    Mgr. 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 
     Ing. Lenka Pelánová – účetnictví a účetní poradenství  
     Ing. Bc. Karolína Puttová – podpora projektu  
     Šárka Trejbalová – hlídání dětí během akcí fondu  

Děkujeme dále:     ZŠ Gutha-Jarkovského za poskytnutí prostor pro setkávání podpůrné   
     rodičovské skupiny

Informace o Nadačním fondu AutTalk v roce 2018
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