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Úvodní slovo
předsedkyně správní rady
Vážení a milí,
další rok naší činnosti je za námi a ačkoliv byl rok 2021 v osobním setkávání a propojování podobně
náročný, jako rok předchozí, jsme velice vděční, že i přesto s námi většina našich dárců a partnerů zůstala
a my jsme díky nim mohli i v této nelehké době naplňovat naši vizi a podporovat rodiče, kteří pečující
o autistické děti.
Máme velikou radost, že v roce 2021 se nám podařilo rozdělit pečujícím rodinám, rodičovským spolkům
a organizacím, jež působí v oblasti autismu přes 1,5 milionu Kč. S ohledem na náročnost této doby
žádostí o podporu stále přibývá a rodiče společně s náročnou péčí o autistické dítě řeší často tíživé
finanční situace, kdy nemají prostředky na zajištění základních potřeb. V rámci našich možností se vždy
snažíme vyhovět, co možná největšímu počtu žádostí.
Díky podpoře a nadšení dobrovolníků se nám v září 2021 podařilo uskutečnit již třetí ročník největšího
běhu na podporu rodin pečujících o autistické děti, a i přes bouřku a deštivé počasí nás přišlo podpořit
spousta běžců.
Přesně týden po tomto nezapomenutelném třetím ročníku běhu, nám primátor hl.m.Prahy zapůjčil svou
rezidenci na Mariánském náměstí a poskytl občerstvení, abychom jako poděkování za energii a čas
věnovaný přípravě a organizaci závodu mohli dobrovolníky a partnery pozvat na slavnostní koktejl.
Přítomným zazpívala talentovaná Bára Brodníčková, kterou doprovodil zakladatel našeho fondu
pan Jan Sokol. Bylo to krásné a ze srdce všem děkujeme!
Těší nás, že jsme v osvětové oblasti mohli podpořit natáčení dokumentu s názvem Fenomén Autismus
ve vztazích a zúčastnit se v říjnu jeho premiéry v kině Světozor.
Po úspěšném pilotním odzkoušení se v říjnu pod vedením těch nejlepších mentorů z Avast Software
naplno rozběhl řádný běh mentoringového programu s názvem Autism@IT. Kdy 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. Máme radost, že jsme byli u zrodu a jsme nadále součástí.
Jsme velice vděční, že máme po boku tak skvělé partnery – dárce, sponzory i partnerské organizace, kteří
umožňují našemu modrému srdci stále bít. Vážíme si toho a z celého našeho modrého děkujeme.
Za důvěru děkujeme také pečujícím rodičům. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám stáli
po boku i v následujících letech.
Srdečně vaše
Ing. Kateřina Sokolová
předsedkyně správní rady
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Informační část

Fundraising a osvěta

NF AutTalk v médiích

Jsme moc rádi, že se nám opět díky
nadšení iniciátorů, Honzy Daubnera
a Blanky Francové, podařilo zorganizovat
třetí ročník největšího charitativního
běhu v České republice RunAut, jehož
celý výtěžek jde na podporu rodin
s autistickými dětmi, neboť díky našim
milým partnerům byly veškeré náklady
běhu pokryty.

Informace o nadačním fondu se objevily
v tištěných i online titutech, např.
magazínu Reportér, ATYP magazínu,
magazínu The Business Soirée,
Hospodářských novinách ForbesLife,
www.super.cz, www.blesk.cz, Český
rozhlas a další. Podrobný přehled
mediálních výstupů je v sekci Média na
www.auttalk.cz

V prosinci jsme podpořili vydání další
knihy autorky Blanky Holzapfelové,
maminky, která je také na spektru a
která zvládla nejen těhotenství, ale i péči
o miminko. Kniha se jmenuje Mína a my
se moc těšíme na její vydání.

Propojování
Naším dlouhodobým cílem je podpora
dobrovolnictví, které je velikým přínosem
nejen pro rodiny, ale i pro dobrovolníky,
kteří rodinám vypomáhají, neboť mají
možnost vidět život z jiné perspektivy
a mohou si spoustu věcí nejen o životě,
ale i sami o sobě uvědomit.

Byli jsme také součástí speciálního
charitativního menu v restauraci FoodLab
Restaurant v Praze, jehož výtěžek byl
věnován na podporu činnosti našeho
fondu.

Snažíme se tedy propojit rodiny s lidmi,
kteří mají chuť se do dobrovolnictví zapojit
a rodinám jejich nesnadný úkol, alespoň
trochu ulehčit.

Podpořili jsme také natáčení dokumentu
Fenomén Autismus ve vztazích, jehož
premiéra se konala v pražském kině
Světozor. Dokument si klade za cíl
informovat širokou veřejnost o tom, jak
autisté žijí a jak náročné je pro ně vytvářet
jakékoliv vztahy.

V druhé polovině roku 2021 se naplno
rozběhl řádný běh mentoringového
programu s názvem Autism@IT.
Kdy mentoři – IT profesionálové – vedou
IT nadšence z řad dospělých na spektru
autismu. Máme radost, že jsme byli
u zrodu tohoto milého projektu a i nadále
jsme jeho součástí.

Vzhledem k tomu, že AutTalk je výzva
k osvětě a ke komunikaci o autismu,
využívali jsme po celý rok veškeré
dostupné možnosti, jak o autismu
informovat veřejnost.

Podpora rodičů
Celkem jsme rodinám a organizacím
rozdali v roce 2021 finanční příspěvky
ve výši přes 1,5 milionu Kč. Z toho
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jsme necelý půl milion korun rozdali
organizacím, působících v oblasti
autismu.

odpadu během akcí a pokud je to možné,
využíváme veřejnou dopravu.
Na činnosti nadačního fondu se v roce
2021 podíleli smluvní spolupracovníci
a pracovníci na základě dohod o provedení
práce. Nadační fond AutTalk neměl v roce
2021 žádnou pobočku nebo aktivitu
v zahraničí.

V rámci této podpory se uskutečnily
rodičovské skupiny pod vedením
zkušených terapeutů napříč celou Českou
republikou. Dnes je tedy již devět míst,
které jsme podpořili a kde tyto finanční
příspěvky jsou vlastně také investicí do
psychické pohody rodičů, kteří mají ve
skupině rodičů ve stejné situaci možnost
sdílení radostí, starostí i informací.
Je to prostor, kde se setkají s pochopením,
jejich starosti jsou najednou „normální“,
což může být a podle sdělení rodičů
často je velká úleva. Navíc ve skupině
mohou navázat vztahy, o které se mohou
v každodenním životě opřít.

Výkonnost fondu
a výhled do roku 2022
Základním pilířem pro rok 2022 jsou
pevné vztahy s našimi partnery, kteří nám
umožňují podporovat pečující rodiče.
S ohledem na neustále přibývající počet
žádostí, neboť rodiče se v této nelehké
době dostávají do velice náročných
a tíživých situací, je pro nás jejich podpora
naprosto na prvním místě.

Jsme moc rádi, že i když ani rok 2021
osobnímu setkávání moc nepřál, setkávaly
se rodičovské skupiny i prostřednictvím
komunikace na dálku, protože v době,
která není snadná pro nikoho z nás,
je podpora pro rodiče opravdu velice
důležitá.

Dále se v roce 2022 chceme soustředit na
on-line psychickou podporu rodičů a každý
měsíc pořádat on-line webináře pod
vedením odborníka.
Také bychom rádi realizovali projekt
dobrovolnictví a propojili dobrovolníky
s rodinami. Kdy si rodiče mohou ulevit
a požádat dobrovolníky například o nákup,
úklid či pohlídání dětí. Zkrátka, co je
potřeba a na co rodiče nemají už moc sil.

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

A pokud nám rok 2022 bude stále přát,
určitě moc rádi opětovně podpoříme
organizace působící v oblasti autismu, aby
i nadále mohli pořádat rodičovská setkání
pod vedením odborníka.

Nadační fond nevyvíjel v roce 2021
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
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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

2 057

1338

2 097

1379

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

2045

1326

Jmění celkem

40

40

2 005

1286

52

53

52

53

2 097

1379

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

AŽD Praha s.r.o.

250

HENKEL ČR, spol. s r.o.

230

Česká podnikatelská pojišťovna

150

Nadační fond Propolis 33

141
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Částka v Kč

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

100

MUDr. Václav Jirků

100

Jiří Matolín

100

APERA, s.r.o.

100

Havel and Partners

62

Ridera Stavební a.s.

50

Miura Hotel

50

Rental Housing s.r.o.

49

Solvent ČR s.r.o.

43

Hager Elektro s.r.o.

30

Darujme.cz

29

Bc. Renata Pelcová

23

Ing. Blanka Francová

20

MiMi Concept s.r.o.

12

Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o.

11

Oleksandr Bretanov

8

Irena Benediktová

6

Pilulka s.r.o.

5

Vlasta Kozelská

1

Třetí ročník největšího běhu na podporu rodin pečujících o autistické děti přinesl přes 160 tis. Kč na podporu rodin pečujících o autistické děti.
Celková výše přijatých finančních příspěvků na běžných účtech v roce 2021 činila 1 630 tis. Kč.
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Přehled rozdaných příspěvků
Účel

Částka v tis. Kč

Příspěvek konkrétním rodinám

1170

Příspěvek organizacím

433

Celkem jsme rodinám a organizacím rozdali finanční příspěvky ve výši přes 1 603 tis. Kč.
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Přehled nákladů a výnosů
Název položky

činnost hlavní

činnost hospodářská

celkem v tis. Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby

905

905

27

27

1

1

1447

1447

1674

1674

14

14

-719

-719

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 2021

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 2021 správní rada zasedala
ve složení:			
		

Kateřina Sokolová, Ján Sokol, Josef Šindelář

V dozorčí radě zasedal: 		

Vilém Anzenbacher
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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

