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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. Hlavním důvodem pro výběr
této cílové skupiny je zvýšení povědomí o problematice autismu, pomoc při výchově a vzdělávání
dětí s autismem a jejich začleňování.
Nadační fond KOMETA začal v uplynulém roce poskytovat následující služby pro rodiny s
dětmi s PAS: terénní péče, sociální a speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování osobní
asistence pro děti s autismem a výrobu speciálních didaktických pomůcek na míru.
Činnost Nadačního fondu KOMETA je závislá na příspěvcích dárců, které získáváme
prostřednictvím veřejné sbírky (sbírkový účet a pokladničky, prodej nadačních předmětů). 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.
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 o NF KOMETA
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

Telefon:

+420 543 420 073
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Tým NF KOMETA
Správní rada:
 pan Libor Zábranský (předseda správní rady)
 KOMETA GROUP, a.s. (člen správní rady) zastoupený:
▪ panem Liborem Zábranským
▪ panem Egbertem F. Zündorfem
 KOMETA GROUP, spolek, dříve o. s., (člen správní rady) zastoupený:
▪ panem Pavlem Zubíčkem
▪ panem Jiřím Mífkem

Revizor: pan Michael Svoboda

Patron Nadačního fondu KOMETA: pan Tomáš Matonoha
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O NF KOMETA
POSLÁNÍM Nadačního fondu KOMETA je podpora rodin, jejichž dětem vstoupila do životů diagnóza
poruchy autistického spektra (známější pod pojmem autismus, dále PAS). 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.

CÍLOVOU SKUPINOU Nadačního fondu KOMETA jsou děti s PAS ve věku 7 – 18 let žijící na území
České republiky a jejich rodiny.

SLUŽBY Nadačního fondu KOMETA jsou bezplatné.
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Cíle a činnosti NF KOMETA


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 kulturních a zábavných zážitků široké veřejnosti



šíření prevence a osvěty v problematice PAS
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Veřejná sbírka
Činnost Nadačního fondu Kometa, jako dobrovolné nevládní a neziskové organizace, je
závislá na příspěvcích dárců. Za účelem naplnění výše zmíněných cílů byla dne 30. 7. 2015 zahájena
veřejná sbírka, č. j.: JMK/91071/2015.
Veřejná sbírka probíhá formou prodeje nadačních předmětů, do sbírkových pokladniček a
na zřízený bankovní účet.
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Uskutečněná činnost NF KOMETA v roce 2015
PORADENSKÉ CENTRUM
V říjnu 2015 bylo otevřeno poradenské centrum Nadačního fondu KOMETA. Centrum se
nachází na ulici Křídlovická 34 v Brně. V poradenském centru, které je pro klienty otevřeno v
pracovní dny od 12:30 do 16:30 hodin, je poskytováno sociální a speciálně pedagogické
poradenství.
V dopoledních hodinách

slouží poradenské centrum

k výkonu činnosti související

s poskytováním služeb Nadačního fondu KOMETA. Mezi tyto činnosti patří například výroba
pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS, organizace akcí, práce na ostatních projektech,
administrativní a jiná činnost.

VÝROBA POMŮCEK ZA ÚČELEM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS
Další z činností, které se Nadační fond KOMETA začal věnovat v prosinci 2015, je výroba
pomůcek potřebných k výchově a vzdělávání dětí s PAS. V rámci této činnosti nadační fond zdarma
vyrábí a poskytuje pomůcky pro rodiny v maximální hodnotě 3000 Kč za rok. Jedná se zejména o
laminované učební materiály, denní a týdenní režimy, kartičky a tabule s předměty denní potřeby,
rozlišovací a poznávací kartičky, komunikační kartičky, vzdělávací schémata a modely. Tyto a další
pomůcky jsou vyráběny individuálně dle potřeb jednotlivých dětí.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ASISTENCE
V druhé polovině roku 2015 Nadační fond KOMETA rozšířil svoji dosavadní činnost o novou
službu – zprostředkování asistence.
V závěru roku 2015 byly pořádány pohovory s uchazeči o práci asistenta k dětem s PAS, na
jejichž základě byla vytvořena základní databáze asistentů pro potencionální zájemce o tuto službu.
Klienty v oblasti zprostředkování asistence eviduje Nadační fond KOMETA od roku 2016.

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Nadační fond KOMETA spolupracuje s několika organizacemi a institucemi. Cílem naší
spolupráce je nejen pomoc potřebným, ale také pořádání společenských a zábavných akcí, a šíření
osvěty.
Mezi organizace, se kterými spolupracujeme, patří například DOTYK II, o.p.s., ZŠ Štolcova a
NADĚJE PRO AUTISMUS.
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PRÁCE NA PROJEKTECH
Nadační fond KOMETA pracuje na níže zmíněných projektech:

Projekt Podpora výchovy a vzdělávání dětí s PAS
Z důvodu specifických potřeb osob s autismem v oblasti výchovy a vzdělávání se Nadační
fond KOMETA rozhodl podpořit děti s PAS formou zakoupení pomůcek pro výchovu a vzdělávání,
které následně sloužily a budou sloužit pro přímou práci s cílovou skupinou. Tento projekt byl
částečně financován z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Dotační titul byl využit na nákup pomůcek určených pro práci, výchovu a vzdělávání dětí s
PAS. Mezi tyto pomůcky patří například technické pomůcky, pracovní sešity, kartičky a tabule s
předměty denní potřeby, pexesa, puzzle, smyslové hry, rozlišovací a poznávací kartičky, vzdělávací
schémata a modely, psací potřeby, potřeby na malování, papíry a výkresy či potřeby k modelování.
S pomocí dotačního titulu nám bylo umožněno zakoupit výše zmíněné pomůcky, které slouží
jednak k přímé práci s dětmi s PAS nebo jsou pomůcky a materiály využívány k výrobě jiných
potřebných pomůcek pro práci s dětmi.
Díky těmto pomůckám jsou děti rozvíjeny v oblastech verbální i neverbální komunikace,
jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, oromotoriky, laterality, paměti, pozornosti, zrakové a
sluchové percepce, spolupráce aj.

Projekt NEWRON
V roce 2015 Nadační fond KOMETA navázal spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity v rámci projektu NEWRON.
Jedná se o terapeutický program, který je (mimo jiné) zacílen na osoby s poruchou
autistického spektra. Jeho účel spočívá v pozitivním působení na sociální vnímání těchto osob
pomocí moderních informačních technologií.
Nadační fond KOMETA se rozhodl podpořit tento projekt finanční částkou 100 000 Kč.

AKCE
Nadační fond KOMETA se v roce 2015 zúčastnil několika veřejných akcí. Jejich účelem bylo
získání finančních prostředků na činnost a rozvoj organizace, zprostředkování kulturních a
zábavných zážitků široké veřejnosti, šíření prevence a osvěty v problematice PAS.
Mezi ně patří například benefiční a charitativní akce, sportovní, zábavné, společenské a
kulturní události, dětské dny a další akce pořádané HC Kometa Brno.
10

Foto 1: Kometa Golf Challenge 6. 6. 2015

Foto 2: Benefiční fotbalové utkání 25. 6. 2015
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Foto 3: Křest dresu 5. 9. 2015

Foto 4: Maminy Cup 19. 9. 2015
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Foto 5: hOšekLYMPIÁDA 3. 10. 2015
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Přehled přijatých darů za rok 2015
Přehled přijatých darů nad 10 tisíc Kč za rok 2015
LEDEN
 KOMETA GROUP, a.s.

200 000 Kč

ÚNOR
 KOMETA GROUP, a.s.

27 640 Kč

DUBEN
 Leoš Čermák
 KOMETA GROUP, a.s.

40 000 Kč
161 929 Kč

KVĚTEN
 Ing. Miroslav Hošek

20 000 Kč

 Jaroslava Medlíková

50 000 Kč

 Libor Zábranský

20 000 Kč

 Rybářská speciálka, s.r.o.

20 000 Kč

 ALL K s.r.o.

20 000 Kč

 Květoslava Krejčí

20 000 Kč

SRPEN
 HRO ZÁBRANŠTÍ (EDA A IVA)

50 000 Kč

ZÁŘÍ
 DUGI STAV, s.r.o.

29 000 Kč

 Ing. Petr Vokřál

40 000 Kč

 Ing. Zdeněk Svoboda

15 000 Kč

 Radek Burda

15 000 Kč

PROSINEC
 Česká pošta, s. p.

10 200 Kč

 Brněnské komunikace a. s.

40 000 Kč

 ALL K s.r.o.

50 000 Kč

 PDC SIMOST, s.r.o.

300 000 Kč

Přijaté dary nad 10 tisíc Kč za rok 2015 činí celkem 1 129 tisíc Kč.
Přijaté dary do 10 tisíc Kč za rok 2015 činí celkem 434 tisíc Kč.
Přijaté dary za rok 2015 činí celkem 1 563 tisíc Kč.
Velmi děkujeme všem dárcům za dary, kterými podpořili činnost Nadačního fondu KOMETA.
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Přehled poskytnutých darů

PŘÍJEMCE DARU

ÚČEL

FINANČNÍ ČÁSTKA

Masarykova univerzita

Podpora projektu NEWRON

100 000,00 Kč

Filozofická fakulta
Rodina Jelínkova

Výroba

výchovných

a

vzdělávacích

19,15 Kč

pomůcek

Filozofická fakulta – Projekt NEWRON
Nadační fond KOMETA poskytl dar Filozofické fakultě za účelem podpory projektu NEWRON. Tento
dar byl využit na proplácení stipendií studentů z Fakulty informatiky a Filozofické fakulty MU, kteří
se na projektu podíleli. Činnost studentů spočívala zejména v následujících oblastech:


grafické a programátorské činnosti, úprava softwaru NEWRON



navázání kontaktu s rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra a asistence při
využívání softwaru v těchto rodinách (za účelem nácviku kognitivních a sociálních funkcí)



koordinační a administrativní činnosti

Rodina Jelínkova
Nadační příspěvek byl použit na nákup materiálu, ze kterého Nadační fond KOMETA vyrobil této
rodině pomůcky za účelem výchovy a vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra. Konkrétně
se jednalo o tisk, laminaci materiálu k týdennímu a dennímu režimu.

ZHODNOCENÍ DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nadační příspěvky udělené NF KOMETA v roce 2015 byly poskytovány v souladu s jeho účelem a s
podmínkami pro poskytování nadačních příspěvků obsažených v zakládací listině o založení
Nadačního fondu KOMETA.
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Účetní závěrka za rok 2015
Finanční zpráva Nadačního fondu KOMETA za rok 2015

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2015
(v tisících Kč)
AKTIVA

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

Dlouhodobý majetek
A

celkem

0

0

10

Krátkodobý majetek
B

celkem

1 093

I.

Zásoby

288

II.

Pohledávky

0

Krátkodobý finanční
III.

majetek

IV.

Jiná aktiva

794
11

Aktiva celkem

PASIVA

10

1 093

10

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

A

Vlastní zdroje

903

10

I.

Jmění

10

10

II.

Výsledek hospodaření

893

B

Cizí zdroje

178

I.

Rezervy

0

II.

Dlouhodobé závazky

0

III.

Krátkodobé závazky

IV.

Jiná pasiva

178
11

Pasiva celkem

1 093
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2015
(v tisících Kč)
Činnost
A
I.
II.
III.
IV
V
VI
VII
VIII

B
I.
II
III
IV
V
VI
VII

Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

Výnosy
Tržby za vlastní výkon a za zboží
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

hlavní hospodářská
161
25
412
0
102
0
0
0
700
Činnost
hlavní hospodářská
9
19
0
0
2
0
1 563
0
1 574
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C

Výsledek hospodaření před zdaněním

874

19

D

Výsledek hospodaření po zdanění

874
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Konečný zůstatek na bankovních účtech nadačního fondu k 31. 12. 2015
Aktiva k 31. 12. 2015 celkem

782
1 093

Výnosy celkem
z toho: objem nadačních darů přijatých v roce 2015 celkem
tržby a ostatní výnosy celkem

1 574
1 563
11

Náklady celkem
z toho: spotřeba materiálu a služby
osobní náklady
ostatní náklady

700
186
412
102
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Poděkování
Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi, kterým je HOŠEK MOTOR, za poskytnutou podporu v roce
2015. Současně děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat.

HLAVNÍ PARTNER
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V Brně dne 27. 6. 2016

….........................….....................................
Libor Zábranský, předseda správní rady

….........................…....................................
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
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