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Úvodní slovo
Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2015 s cílem
podporovat rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále PAS či autismus). Hlavním důvodem
pro výběr této cílové skupiny bylo zvýšení povědomí o problematice autismu, pomoc při výchově a
vzdělávání dětí a jejich začleňování do společnosti.
Ve svých počátcích jsme poskytovali především služby terénní péče, sociální a speciálně
pedagogické poradenství, zprostředkování osobní asistence pro děti s autismem a výrobu
didaktických pomůcek. Důraz jsme kladli mimo jiné na zvýšení počtu osobních asistentů. S postupem
času se jméno Nadačního fondu KOMETA dostalo do povědomí širší veřejnosti, přibývalo žádostí o
pomoc a podporu. Nadační fond KOMETA rozšířil své služby o zprostředkování a částečné financování
osobní asistence, vybavení herny pro klienty, půjčování didaktických pomůcek dětem a odborné
literatury rodičům a asistentům.
Veškeré výše uvedené služby poskytuje Nadační fond KOMETA bezplatně a jsou určeny dětem
do 18 let s diagnózou autismus, žijícím na území Jihomoravského kraje.
Financování Nadačního fondu KOMETA je vícezdrojové. Finance získáváme jak prostřednictvím
veřejné sbírky (prodej nadačních předmětů, sbírkové kasičky, sbírkový účet), tak prostřednictvím
poskytnutých dotací a darů. Veškeré získané finance slouží k naplnění zmíněných cílů.
Během našeho působení jsme se zúčastnili různých akcí za účelem získání dalších finančních
darů, propagace i zvýšení informovanosti o problematice autismu. V rámci naší činnosti také
pořádáme jednorázové či pravidelné akce, a vytváříme různé projekty s cílem podpory dětí s
autismem.
Do dalších let bychom si přáli dále rozšiřovat naše služby, abychom mohli pomoci potřebným.
Velké díky patří Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat.

Tým Nadačního fondu KOMETA
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Základní údaje
NÁZEV
Nadační fond KOMETA, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N,
vložka 518

SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA
Střední 595/26, PSČ 602 00, Brno

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Křídlovická 911/34, PSČ 603 00 Brno

IČ
03704386

WEB
www.nadacnifondkometa.cz

EMAIL
Info@nfkometa.cz

LOGO
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Nás tým
SPRÁVNÍ RADA


pan Libor Zábranský (předseda správní rady)



KOMETA GROUP, a.s. (člen správní rady) zastoupený panem Liborem Zábranským a panem
Egbertem F. Zündorfem



KOMETA GROUP, spolek, dříve o. s., (člen správní rady) zastoupený panem Pavlem
Zubíčkem a panem Jiřím Mífkem

REVIZOR


pan Michael Svoboda

PATRON


pan Tomáš Matonoha

ZAMĚSTNANCI


Mgr. Petra Malíčková (sociální, speciální pedagog, 8/2015 - 8/2016)



Mgr. Iva Ševčíková (speciální pedagog, 3/2016 - 10/2016)



Mgr. Tereza Kučerová (sociální pedagog, 6/2015 - současnost)



Mgr. Lenka Staníčková (speciální pedagog, 10/2016 - současnost)
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O nás
POSLÁNÍ
Posláním Nadačního fondu KOMETA je podpora rodin, jejichž dětem vstoupila do životů
diagnóza autismu. Nadační fond KOMETA uskutečňuje zejména činnost směřující k zabezpečení a
podpoře institucí a jednotlivců, kteří pracují s dětmi s PAS a jejich rodinami, ale i dalšími lidmi
s poruchou autistického spektra, a jejichž činnost spočívá zejména v poskytování terapeutických,
odlehčovacích, vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb, které
mohou vést ke zlepšení kvality života lidí s PAS a jejich rodin nebo ke zlepšení obecného povědomí o
poruchách autistického spektra a potřebách lidí žijících s tímto postižením.

CÍLOVÁ SKUPINA
Naší cílovou skupinou jsou děti s PAS do 18 let žijící na území Jihomoravského kraje a jejich
rodiny. Naše služby jsou bezplatné.
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Cíle a činnosti
CÍLE


zvýšení počtu osobních asistentů k dětem s PAS



provoz poradenského centra a terénních služeb se zaměřením na odborné, sociální a
speciálně pedagogické poradenství



získávání finančních prostředků na činnost a rozvoj organizace



zprostředkování společenských a zábavných zážitků široké veřejnosti



šíření prevence a osvěty v problematice PAS

ČINNOST


doporučení odborníků pro diagnostiku PAS



sociální a speciálně - pedagogické poradenství rodinám



výroba a půjčování didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS



zapůjčení literatury



zprostředkování a částečné financování osobní asistence



organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS (bruslení pro
rodiny dětí s PAS, ukázky terapeutických metod, tvoření ze dřeva, atd.)



pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS s odborníky



podpora sociálně slabých rodin s dětmi s PAS



spolupráce s dalšími organizacemi
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Aktivity
HERNA
V uplynulém roce jsme vybavili
dětskou hernu, která je rozdělena na
několik částí - pracovní, zábavná a
relaxační. Herna je uzpůsobená naší
cílové skupině, a je možné v ní
vykonávat velké množství aktivit.
Zároveň je zde uložena většina
pomůcek pro děti a literatury pro
rodiče.

VÝROBA POMŮCEK
Jednou ze služeb Nadačního fondu KOMETA, o kterou jeví klienti velký zájem, je výroba
pomůcek. Mezi didaktické pomůcky, které dětem vyrábíme, patří například komunikační karty,
schémata, režimy, krabicové úkoly nebo pomůcky na rozvoj jemné motoriky. Tyto pomůcky vyrábíme
dle individuálních potřeb klientů.
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PORADENSKÁ ČINNOST
Poradenská činnost je úzce spjata
s výrobou pomůcek, kdy vyrobenou či
zakoupenou

pomůcky

předáme

či

zapůjčíme rodině, vysvětlíme její účel a
princip fungování. Další část poradenské
činnosti se týká sociálního i speciálně
pedagogického
snažíme

poradenství,

společně

s klienty

kdy

se

nalézt

nejvhodnější řešení jejich problémů a
seznamujeme s možnostmi podpory.

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
V rámci naší činnosti spolupracujeme s několika organizacemi a institucemi. Cílem naší
spolupráce je nejen pomoc potřebným, ale také pořádání společenských a zábavných akcí, šíření
osvěty. Mezi organizace patří jednak takové, které taktéž pracují s dětmi s poruchou autistického
spektra. Těmi jsou DOTYK II, o.p.s. - rána péče pro děti s PAS a ZŠ Štolcova - vzdělává žáky s PAS. S
dalšími organizacemi, například s KOMETA GROUP, a.s., se snažíme pořádat společné kulturní,
zábavné a sportovní akce za cílem šíření osvěty, pomoci, setkání a zapojení znevýhodněných a
sociálně slabých osob do běžného života, mezi které patří například Dortiáda či EKO Den s Kometou.
Mezi další patří charitativní akce za účelem získání finančních prostředků, například Benefiční
fotbalové utkání nebo Kometa Golf Challenge.
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Projekty
KOMETA SVÍTÍ MODŘE
V uplynulých dvou letech jsme se zapojili do projektu „Česko svítí modře“. Tento projekt se
váže ke 2. dubnu, toto datum je vyhlášeno jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.
Jako vyjádření podpory osobám s autismem přišli pracovníci Komety do zaměstnání
v modrém. Přes 50 rodin dětí s autismem se v prostorách DRFG Areny zúčastnilo akce „Modré
dopoledne“, na níž bylo připraveno mnoho zábavy. Děti mohly navštívit různá sportovní, zábavná i
vzdělávací stanoviště, k dispozici byl skákací hrad, malování na obličej, střelba na branku, čichové či
hmatové pexeso a další. Pro děti byl připraven také relaxační koutek a modré překvapení v podobě
limonády a popcornu. Při této příležitosti se mohli návštěvníci blíže seznámit s činností a službami
Nadačního fondu KOMETA. Celá akce byla záměrně koncipována tak, aby vyhovovala potřebám
cílové skupiny, tedy dětem s autismem, jelikož jsme i těmto dětem umožnit zúčastnit se zábavné
akce, aniž by musely být nějakým způsobem omezovány.

VÍČKOVANÁ
Víčkovaná je projekt, který má jak charitativní, tak ekologický podtext. Sběrem víček od PET
lahví mohou lidé pomoci potřebným, a navíc tak chránit životní prostředí prostřednictvím třídění
odpadu. V minulé sezóně jsme sbírali víčka pro Lukáška, v letošním ročníku Víčkované sbíráme víčka
pro čtyřletou Vanessku, které byl diagnostikován autismus s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. I
přes tuto závažnou diagnózu je Vanesska hravá a veselá, má spoustu zálib a ráda se učí. Peníze za
vybraná víčka použije rodina na pořízení didaktických pomůcek.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Pro rodiče dětí s PAS je problematické hledání smysluplných volnočasových aktivit, které by
děti bavily a zároveň by byly přizpůsobeny jejich potřebám. Rozhodli jsme se tedy dětem a jejich
rodinám zajistit takový program, který by vyhovoval jejich potřebám. Od října roku 2016 pořádáme
zdarma pravidelné bruslení určené dětem s autismem a jejich rodinám. Bruslení je určeno jak
úplným začátečníkům, tak zkušeným bruslařům. Bruslí se bude přímo v DRFG Areně, pod dohledem
trenéra a asistentky. Pro děti je každé nedělní ráno strávené na ledě příjemným zpestřením týdne.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY
V rámci celého roku organizujeme
pravidelná setkávání rodičů dětí s autismem
s odborníky, kteří se věnují problematice
autismu

a

předávají

rodičům

cenné

informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní
témata, jako je např. komunikace, motivace
dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také
další aktuální témata, která každodenní život
s dětmi a dospívajícími přináší.
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KOMUNIKAČNÍ DENÍK
Komunikační deník je aplikace použitelná na zařízeních s operačním systémem Android a
slouží jako nástroj nebo doplněk verbální komunikace. Původně byla vyvinuta otcem pro svého syna
s autismem z důvodu nevyhovujících stávajících komunikačních systémů. Ve spolupráci s panem
Jiřím Markem a dalšími odborníky jsme aplikaci upravili pro potřeby širšího okruhu uživatelů. Vývoj
byl financován z poskytnuté dotace Jihomoravského kraje, další fázi vývoje a její financování převzala
společnost MoroSystems. Aplikace je dostupná k volnému stažení od prosince roku 2016.
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Akce
Během celého roku se účastníme různých charitativních, kulturních či sportovních akcí za
účelem získání dalších finančních prostředků, propagace i zvýšení informovanosti o problematice
autismu. Na těchto akcích seznamujeme účastníky s činností nadačního fondu a představujeme
pomůcky, které vyrábíme. Zároveň je možnost nás na nich podpořit zakoupením nadačních
předmětů či přispěním do zapečetěných pokladniček.

Mezi akce patří například každoročně pořádaný Kometa Golf Challenge a Benefiční fotbalové
utkání HC Kometa Brno vs. Svatoanenská fotbalová liga - benefiční sportovní události pořádané za
účelem podpory činnosti Nadačního fondu KOMETA. Dále jsou to společenské akce určené široké
veřejnosti, například Dortiáda, Drakometiáda, Lampionový průvod a výlov rybníků Kaskáda, Truck
show Bukovinka. Nebo sportovní události - Triexpert vokolo Priglu, MS v nohejbale, Turnaj fanoušků
v ledním hokeji. Či akce pořádané pro určitou cílovou skupinu jakou je EKO Den s Kometou.
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Přehled přijatých a poskytnutých darů za rok 2016
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Činnost Nadačního fondu Kometa, jako dobrovolné nevládní a neziskové organizace, je závislá
na příspěvcích dárců. Za účelem naplnění našich cílů byla dne 30. 7. 2015 zahájena veřejná sbírka, č.
j.: JMK/91071/2015. Veřejná sbírka probíhá formou prodeje nadačních předmětů, sbírkových kasiček
a prostřednictvím zřízeného bankovního účtu. Z prostředků veřejné sbírky jsou financovány náklady
na výrobu pomůcek, pořízení literatury či pomůcek, příspěvky klientům, financování osobních
asistentů a náklady na konání veřejné sbírky.
K 31. 12. 2016 bylo uskutečněno průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období 30. 7. 2015 31. 12. 2016, jehož výsledek je přiložen níže.
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY
DARY - ÚČET v Kč
5000
6000
12780
100
500
1000
1000
100
10000
12820
600
100
40000
100
12100
1000
100
1300
100
1000
60000
100
100
500
500
10000
100
500
16000
100

SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY v Kč PRODEJ PŘEDMĚTŮ v Kč
6332
63534
822
14330,13
52693
77864,13
4478
8335
72660
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500
500
100
500
500
10000
100
500
30000
100
500
19500
500
4260
500
200
100
200
500
500
5000
100
500
400
1000
1000
1500
2000
2000
1500
600
800
800
900
4000
1200
1500
2800
2900
5500
1000
10200
500
100
1500
40000
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500
4000
100
500
100
1000
29000
100
40000
10000
15000
15000
500
10000
50000
500
5000
10000
5000
2500
4000
5000
100
200
10000
500
2000
500
573560

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
JMÉNO

ÚČEL

ČÁSTKA v Kč

p. Jelínková

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

41,98

p. Jelínková

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

292,53

p. Szlauerová

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

74,13

p. Szlauerová

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

78,06

p. Szlauerová

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

143,63

p. Szlauerová

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

71,34

p. Szlauerová

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

533,76

p. Podveská

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

98,76

p. Rosecká

Pomůcky pro podporu vých. a vzd.

31,28

p. Němcová

Částečné financování osobní asistence 1904

p. Němcová

Částečné financování osobní asistence 2448
5675,49
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OSTATNÍ VÝDAJE (NÁKUP, NÁKLADY…)
FIRMA

PŘEDMĚT

ČÁSTKA v Kč

Teta drogerie, s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

10

Optys spol. s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

26

Teta drogerie, s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

39,7

Kalců, s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

52

Lékárna

Materiál na výrobu pomůcek

64

Reproservis CZ, s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

86

Tesco

Materiál na výrobu pomůcek

134,6

Švadlena, s.r.o.

Materiál na výrobu pomůcek

146

Cimrman domácí potřeby

Materiál na výrobu pomůcek

234

Jindra Dlabová

Literatura

390

Barvič a Novotný

Literatura

798

Lidl

Pomůcky

360

V růžovém sadu, z.ú.

Pomůcky

1480

Montessori hračky

Pomůcky

2247

Oskola, s.r.o.

Pomůcky

2533

TeraHry, s.r.o.

Pomůcky

2694

Nomiland Czech, s.r.o.

Pomůcky

2832

Speciálně pedagogické centrum

Počítačový program pro alter. kom. 18976
33102,3
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PROVOZNÍ NÁKLADY
PŘIJATÉ DARY
DÁRCE

ČÁSTKA v Kč

LEDEN
KOMETA GROUP, a. s.

460109

ČERVEN
PEŠOUT MARTIN

25000

ČERVENEC
DUŠAN PRAŽENKA

1000

BROŇA JANDOVÁ

1000

JOSEF SOUKAL

1000

ZDENĚK VEJROSTA

1000

LUBOŠ BRADÁČ

1000

ŘÍJEN
ALL K s.r.o.

75000

BRNĚNSKÝ BĚŽECÝ KLUB - VOKOLO PRIGLU 2016

15000

LISTOPAD
ANONYMNÍ DÁRCE

5000

PROSINEC
ZDENĚK SVOBODA

15000

ZUBÍČEK PAVEL

2500

MEDLÍK JAROSLAV

5000

FURNITURE-BE, s.r.o.

10000
617609

POSKYTNUTÉ DARY
OBDAROVANÝ
DOTYK II, o.p.s.

ČÁSTKA v Kč
6000
6000
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Zpráva revizora za rok 2016
Nadační fond KOMETA se sídlem Brno, Střední 595/26, 60200 Brno, IČ 03704386 vznikl 6. 10.
2014, byl zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 518 dne
12. 1. 2015, a jeho činnost započala v lednu roku 2015.
Revizor Michael Svoboda, narozený 12. 3. 1972, bytem Kubánská 2399/3, Brno svou funkci
vykonával podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a v souladu se statutem
fondu.
Zpráva revizora Nadačního fondu KOMETA obsahuje vyjádření a zhodnocení:
1) činnosti v roce 2016
2) dodržování podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, využití nadačních příspěvků
3) vedení účetnictví a roční uzávěrky fondu
4) zda v uplynulém roce nedošlo ke střetu zájmů nadačního fondu a člena správní rady
Za období roku 2016 mi byly předloženy pozvánky a zápisy ze zasedání správní rady
Nadačního fondu KOMETA, účetní doklady a účetní uzávěrka za rok 2016, darovací smlouvy a další
doklady týkající se činnosti, hospodaření a poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu
KOMETA. Měl jsem také možnost seznámit se s výroční zprávou Nadačního fondu Kometa.
Na základě předložených dokumentů a zjištěných skutečností mohu konstatovat, že Nadační
fond KOMETA:
1) Vyvíjí svoji činnost v souladu se Zakládací listinou Nadačního fondu KOMETA.
2) Poskytuje nadační příspěvky v souladu s jeho účelem a s podmínkami pro poskytování
nadačních příspěvků obsažených v zakládací listině o založení Nadačního fondu KOMETA, a
taktéž využití nadačních příspěvků je v souladu s jeho účelem.
3) Po přezkoumání účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 konstatuji, že
Nadační fond KOMETA vede řádně účetní záznamy a evidence, které zobrazují finanční situaci
Nadačního fondu KOMETA, na jejichž základě sestavená účetní uzávěrka podává věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Nadačního fondu KOMETA.
4) V uplynulém roce jsem nezaznamenal střet zájmů Nadačního fondu KOMETA a člena správní
rady.
V Brně dne 19. 6. 2017

….........................….....................................
Michael Svoboda, revizor Nadačního fondu KOMETA
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Účetní závěrka za rok 2016
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2016
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2016
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Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří v uplynulém roce podpořili naši činnost.
Poděkování patří všem sponzorům, partnerům a spolupracujícím organizacím. Děkujeme také všem
dárcům, kteří nás podpořili zakoupením nadačních předmětů, přispěním do sbírkových kasiček či na
sbírkový účet.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

HLAVNÍ PARTNER

PODPOŘILI NÁS

SPOLUPRACUJEME
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V Brně dne 19. 6. 2017

….........................….....................................
Libor Zábranský, předseda správní rady Nadačního fondu KOMETA

….........................…....................................
Libor Zábranský, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, a.s.

….........................….....................................
Egbert Franz Zündorf, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, a.s.

…........................….....................................
Jiří Mífek, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, spolek

…........................….....................................
Pavel Zubíček, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, spolek

…........................….....................................
Michael Svoboda, revizor Nadačního fondu KOMETA
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