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Úvodní slovo
předsedkyně správní rady
Vážení a milí,
máme za sebou zvláštní rok. Červenou nití naší činnosti za posledních pět let bylo osobní setkávání
a propojování, což najednou nebylo po většinu roku 2020 možné.
Měli jsme ale velké štěstí, že s námi i v této náročné době většina našich dárců a partnerů zůstala a díky
nim jsme měli další rok příležitost naplňovat naši vizi – podporovat rodiče, kteří pečují o autistické děti,
a přispívat k tomu, aby se o autismu ve veřejném prostoru více mluvilo.
V roce 2020 jsme pečujícím rodinám, rodičovským spolkům a organizacím, které se věnují tématu
autismu, rozdělili přes 2 miliony Kč. To je dosud nejvyšší částka v historii fondu! Finanční příspěvky
konkrétním rodinám využívali rodiče tradičně na asistenci, odlehčovací služby, nejrůznější terapie
a pomůcky nebo doplňky stravy. Mnohem častěji se v roce 2020 objevovaly i žádosti rodičů, kteří se
dostali do nouzové situace vlivem covidové pandemie a k péči o autistické dítě jim přibyla i starost
o zajištění základních potřeb rodiny. I těmto žádostem jsme se snažili v co nejvyšší míře vyhovět.
Po úspěšném pilotním projektu setkávání rodičovských skupin na pěti místech v České republice (ČR)
v roce 2019 jsme naši podporu rozšířili do dalších pěti lokalit. Vzhledem k protiepidemickým opatřením
nebylo možné osobní setkávání, a tak jsme naši podporu formou setkávání, seminářů či krizové pomoci
přesunuli do online prostředí, čehož rodiče hojně využívali.
Věříme tomu, že setkat se s rodinou, která pečuje o autistu, může být pro mnoho lidí zcela výjimečná
zkušenost, která má vliv na další život, způsob vnímání problémů, běžných situací i vnímaní sebe sama.
A proto doufáme, že se nám bude postupně stále více dařit podporovat téma dobrovolnictví a propojovat
rodiny s dobrovolníky.
V osvětové oblasti se nám nakonec se štěstím a díky nadšení dobrovolníků podařilo v září uskutečnit
druhý ročník největšího závodu na podporu rodičů pečujících o autistické děti RUN AUT 2020. Těší nás,
že jsme pomohli na svět knížce Lenky Linhartové Císař ve světě, která popisuje její cestu do Thajska
s tříletým synem s Aspergerovým syndromem.
A ještě jednu velkou radost jsme v roce 2020 zažili. Byli jsme součástí přípravy a pilotního odzkoušení
unikátního projektu Autism@IT určeného především IT firmám. V projektu mentoři – IT profesionálové
– vedou IT nadšence z řad dospělých na spektru autismu. Výsledkem je originální CSR koncept s HR
přesahem, který v sobě zahrnuje autentickou osvětu o autismu v rámci vnitřní i vnější komunikace firmy.
Všechno, co jsme dokázali, by se nemohlo podařit bez podpory a důvěry našich partnerů. Ze srdce děkuji
všem dárcům, sponzorům i partnerským organizacím za to, že jsou s námi. Jen díky vám dokážeme stát
na straně rodičů, kteří pečují o děti na spektru autismu.
Srdečně vaše
Ing. Kateřina Sokolová
předsedkyně správní rady
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Informační část

Fundraising a osvěta

v pořadu České televize Sama doma.
Podrobný přehled mediálních výstupů
je v sekci Média na www.auttalk.cz.

Na jaře jsme podpořili vydání půvabné
knížky s názvem Císař ve světě, jejíž
autorkou je Lenka Linhartová, maminka,
která se s malým synkem s Aspergerovým
syndromem vydala na cestu do Asie.
Z plánovaných akcí se nám nakonec
díky nadšení iniciátorů, Honzy Daubnera
a Blanky Francové, podařilo v náhradním
termínu uskutečnit RUN AUT, běžecký
závod na podporu rodin pečujících
o autistické děti. Díky partnerům se
podařilo pokrýt veškeré náklady, včetně
odměn pro běžce, a tak mohl být celý
výtěžek přes 170 tis. korun v závěru roku
rozdělen konkrétním pečujícím rodinám.
Díky spolupráci se společnostmi Solvent
a HENKEL ČR pokračoval v síti drogerií
Teta prodej vybraného sortimentu a
charitativních tašek NF AutTalk a část
výtěžku opět směřovala na podporu
pečujících rodičů.

Propojování
Snažíme se vytvářet prostor pro
propojování jednotlivců a organizací
i pomáhat na svět smysluplným
projektům.
Na začátku roku 2020 jsme ještě stihli
uspořádat další setkání organizací, které
se věnují autismu, abychom mohli hledat
synergie, poradit se, sdílet zkušenosti.
Setkání se zúčastnilo přes 40 zástupců
z více než 20 organizaci z celé ČR.
Chceme nadále podporovat dobrovolnictví,
které je přínosem pro pečující rodiny i
pro ty, kteří jako dobrovolníci do rodin
vstupují a pomáhají. Ukazuje se, že pro
dobrovolníky takový zážitek znamená
nahlédnutí na život i sebe sama z nové
perspektivy. Ve spolupráci se spolkem
Autismus jako dar a společností Hestia
jsme připravovali rámec školení pro
dobrovolníky v autistických rodinách.
Pilotní online školení pro zájemce
o dobrovolnictví jsme uskutečnili
v závěru roku a doufáme, že po skončení
protiepidemických opatření se nám bude
dařit propojovat rodiny s dobrovolníky
a obohatit tak rodiče o nové kontakty,
dobrovolníky o nové zkušenosti a děti
o nové impulsy.

AutTalk – to je výzva ke komunikaci
o autismu. V závěru roku jsme natočili
osvětové video o naší činnosti, které bude
mít svou premiéru v následujícím roce
a které bychom chtěli využít k oslovení
potenciálních partnerů.
Během roku jsme samozřejmě využívali
příležitosti, jak o autismu informovat
veřejnost. Zveřejňovali jsme novinky na
www.auttalk.cz, facebookové stránce NF
AutTalk, na Instagramu i v médiích.

NF AutTalk v médiích

Speciální kategorii činnosti fondu tvoří
podpora iniciativ, které chtějí něco změnit.
Proto jsme se stali partnerem Lucie
Rothman v unikátním mentoringovém
projektu Autism@IT, který jsme pilotně
realizovali ve společnosti Avast. Jedná

Informace o nadačním fondu se objevily
v tištěných i online titulech, např. Lidovky.
cz či cnn.prima.cz. Zakladatelka fondu
Kateřina Sokolová také vystoupila
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Informace v oblasti
výzkumu a vývoje, o ochraně
životního prostředí, pracovně
právních vztazích
a pobočkách v zahraničí

se o projekt, kde autisté, nadšenci IT,
mají možnost získat odborné znalosti
i užitečné zkušenosti od mentorů,
IT profesionálů.

Podpora rodičů
Celkem jsme rodinám a organizacím
rozdali finanční příspěvky ve výši přes
2 miliony Kč. Z toho bylo více než 365
tis. rozdáno ze sbírky ve spolupráci
se spolkem Naděje pro děti úplňku a přes
700 tis. Kč bylo věnováno organizacím,
které se tématu autismu věnují. V rámci
této podpory se ve spolupráci s FOR
HELP Autismus uskutečnil zájezd
pečujících rodičů s dětmi do Krkonoš.
Podařilo se nám také získat pro rodiny
pečující o autistické děti pět počítačů
od společnosti HAVEL & PARTNERS
na zajištění distanční výuky.

Nadační fond nevyvíjel v roce 2020
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 2020
podíleli smluvní spolupracovníci a pracovníci na základě dohod o provedení práce.
Nadační fond AutTalk neměl v roce 2020
žádnou pobočku nebo

V roce 2020 jsme rozšířili podporu
svépomocných rodičovských skupin.
S podporou fondu se již setkávají
rodiče, kteří pečují o autistické děti,
na devíti místech v ČR a jednom místě
na Slovensku. Během roku se sice rodiče
většinou nemohli setkávat osobně, ale
podpora komunikace, online setkávání,
případně pomoc v krizových situacích,
byly v náročných podmínkách roku 2020
pro rodiče důležitou oporou.
Již od založení fondu pravidelně
pořádáme otevřená informačněspolečenská setkání rodičů autistických
dětí. V roce 2020 se uskutečnila tato
setkání v online podobě a měla spíše
informační charakter: v květnu jsme
mluvili o sociální síti LinkedIn a v říjnu
o sexualitě lidí na spektru autismu.

aktivitu zahraničí.

Výkonnost fondu
a výhled do roku 2021
Chceme pokračovat v budování vztahů
s našimi partnery, abychom nadále
mohli vycházet vstříc potřebám rodičů
pečujících o autistické děti.
V roce 2021 se chceme soustředit
na podporu konkrétních rodin, protože
jednak stále přibývá žádostí rodičů, a také
se stále častěji objevují i žádosti rodičů,
kteří se dostali do nouzové situace vlivem
covidové pandemie a k péči o autistické
dítě jim přibyla i starost o zajištění
základních potřeb rodiny.
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Finanční část

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

Zásoby celkem

27

27

Pohledávky celkem

13

13

1925

2 057

1925

2 097

Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek

Krátkodobý finanční majetek celkem
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

1901

2045

Jmění celkem

40

40

1861

2 005

24

52

24

52

1925

2 097

Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Přehled darů
Finanční dary právnických a fyzických osob na běžném účtu
Částka v tis. Kč
EKOLA group, spol. s r.o.

366

CarTec Group a.s.

300

Solvent ČR s.r.o.

277

Spectrum Brands Czech spol. s r.o.

253
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Částka v Kč
HENKEL ČR, spol. s r.o.

230

AŽD Praha s.r.o.

200

Solvent ČR s.r.o.

125

APERA, s.r.o.

125

Dušan Šenkypl

100

Jiří Matolín

50

Nadace The SEKYRA FOUNDATION

50

Attractive Global s.r.o.

50

ASTRA SECURITY, a.s.

46

Česká podnikatelská pojišťovna

41

Petr Ligr

37

S com s.r.o.

34

Live Long, s.r.o.

30

Erste Asset Management

25

Česká spořitelna, a.s.

25

Jana Nosová Kovářová

25

Mário Červenka

25

Kateřina Sokolová

24

Atletika Človíček, z.s.

24

Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o.

20

Ondřej Chovanec

20

Milan Sedlák

15

CHOVANEC SPORT AGENCY, a.s.

15

Blanka Francová

15

Jaroslav Kmenta

15

Filip Langr

10

COST CONTROL s.r.o.

10

Irena Benediktová

6

CENTRUM CHODOV, a.s.

6

Kosová Petra

5
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Částka v Kč
Karel Janeček

5

Lukáš Jirkovský

5

Karel Vaniš

5

Pavel Franc

2

Eva Bezděčková

2

Alexandru Starsii

1

Vlasta Kozelská

1

Druhý ročník největšího běhu na podporu rodin pečujících o autistické děti přinesl přes 178 tis. Kč na podporu
rodin pečujících o autistické děti.
Sbírka, kterou jsme realizovali také ve spolupráci se spolkem Naděje pro děti úplňku, přinesla přes 365 tis. Kč.
Celková výše přijatých finančních příspěvků na běžných účtech a sbírkovém účtu v roce 2020 činila 3 128 tis. Kč.
Podařilo se nám také získat pro rodiny pečující o autistické děti pět počítačů od společnosti
HAVEL & PARTNERS na zajištění distanční výuky a odměny partnerů pro běžce RUN AUT v září 2020.

Přehled rozdaných příspěvků
Účel

Částka v tis. Kč

Příspěvek konkrétním rodinám

1 059

Příspěvek rodinám a organizacím ve spolupráci
s Naděje pro děti úplňku, z. s.

354

Příspěvek organizacím

715

Celkem jsme rodinám a organizacím rozdali finanční příspěvky ve výši přes 2 128 tis. Kč.
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Přehled nákladů a výnosů
Název položky
NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby

činnost hlavní

činnost hospodářská

celkem v tis. Kč

3 033

3 033

36

36

157

157

712

712

2 128

2 128

3 177

3 177

3 128

3 128

49

49

144

144

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezervy a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výsledek hospodaření po zdanění
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Informace o Nadačním fondu AutTalk v roce 2020

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

V roce 2020 správní rada zasedala
ve složení:			
		

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

V dozorčí radě zasedal: 		

JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
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Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108
Praha 10 - Vinohrady
Účet: 333124124 / 2010
Email: info@auttalk.cz
Telefon: 603 586 298
Web: www.auttalk.cz

