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ÚVODNÍ SLOVO
Nadační fond KOMETA vznikl v lednu roku 2015 za účelem pomáhat lidem, kteří neměli v životě
mnoho štěstí, ale především pak s cílem podpořit rodiny s dětmi, kterým vstoupila do života diagnóza
poruchy autistického spektra (dále také PAS, autismus).
Věnujeme se dětem s PAS do 18 let věku na území Jihomoravského kraje. Rodinám poskytujeme
mnoho služeb, které stále rozšiřujeme a snažíme se reagovat na jejich potřeby. Aktuálně máme
v databázi přes sto šedesát rodin, kterým nabízíme odborné sociální a speciálně pedagogické
poradenství, asistentství, výrobu či zapůjčení didaktických pomůcek a literatury. Pro děti
organizujeme volnočasové aktivity, terapie, společenské, kulturní, sportovní či pobytové akce
a můžou také navštívit naši hernu. Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a setkávání. Naším cílem
je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí i zvýšení povědomí
o problematice autismu.
V rámci naší činnosti se účastníme různých akcí za účelem získání finančních prostředků,
propagace i zvýšení informovanosti o problematice autismu.
Financování Nadačního fondu KOMETA je vícezdrojové a činnost je závislá na příspěvcích dárců
a sponzorů. Finance získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky. Veškeré získané finance slouží
k naplnění výše zmíněných cílů.
Velké díky patří Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat!
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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
Nadační fond KOMETA
Střední 595/26
Brno
602 00

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Nadační fond KOMETA
Křídlovická 911/34
Brno
603 00

IČ
03704386

WEB
www.nadacnifondkometa.cz

FACEBOOK
Nadační fond Kometa

EMAIL
t.kucerova@nfkometa.cz

LOGO
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NÁŠ 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 (člen správní rady) zastoupený panem Jiřím Mífkem

REVIZOR
•

paní Renata Zabranská

PATRON
•

pan Tomáš Matonoha

ZAMĚSTNANCI
•

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

-

koordinace

sociální

a

poradenské

činnosti,

vyhledávání dobrovolníků a asistentů
-

komunikace
organizacemi,

s

partnery,
správa

sponzory

webu

a

a

dalšími

sociálních

sítí,

koordinace ostatní charitativní činnosti, obchodní a
ekonomický úsek, správa financí
•

Bc. Tereza Kliková (speciální pedagog, 6/2018 současnost)

-

speciálně pedagogická, sociální a poradenská činnost,
výchovně – vzdělávací činnost s dětmi s PAS

•

Mgr. Lenka Staníčková (speciální pedagog, 10/2016 4/2018 - aktuálně na RD)

-

speciálně pedagogická, sociální a poradenská činnost,
výchovně – vzdělávací činnost s dětmi s PAS
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O NÁS

Veškerá naše činnost směřuje k podpoře výchovy a vzdělávání dětí.
Aktivity a terapie probíhají v chráněném prostředí a jsou strukturované.
Jsou vedeny odborníky, terapeuty, trenéry a proškolenými asistenty.
Nabízíme rodinám vstřícné a přátelské prostředí, které respektuje individualitu jedince.

POSLÁNÍ
Posláním Nadačního fondu KOMETA je podpora rodin, jejichž dětem vstoupila do života
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, jejichž činnost spočívá zejména v poskytování terapeutických,
odlehčovacích, vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb. Tyto služby
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.

PRO KOHO TU JSME?
Cílovou skupinou jsou děti s PAS do 18 let žijící na území Jihomoravského kraje a jejich rodiny.
Nejprve si se zájemcem sjednáme osobní schůzku, na které se představí on nám a my jemu.
Zároveň vyřešíme veškeré formality. První schůzky se účastní rodič (rodiče) bez dětí, protože neradi
mluvíme o dětech před nimi. Následně si domluvíme schůzku i s dítětem, abychom se lépe poznali,
dítě se seznámilo nejen s námi, ale i s prostředím nadace.
Osobní setkání je možné v poradenském centrum, které se nachází přímo v prostorách DRGF
Areny na ulici Křídlovická 34, případně u rodiny doma. Na první schůzce představíme naši činnost,
formy pomoci a seznámíme se s dítětem. Společně poté hledáme nejlepší způsob a cestu, jak
s dítětem pracovat. Osobní kontakt je pro nás velmi důležitý, protože každé dítě s autismem je jiné
a potřeby jednotlivých rodin se velmi liší.
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CO KLIENTŮM NABÍZÍME?
•

doporučení odborníků pro diagnostiku PAS

•

sociální a speciálně pedagogické poradenství rodinám

•

výroba a půjčování didaktických pomůcek

•

možnost navštívit hernu pro děti

•

zprostředkování a částečné financování osobních asistentů

•

organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS

•

setkávání rodičů dětí s PAS

•

odborné přednášky
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ČINNOST A SLUŽBY
SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství
Poradenství v oblasti státní sociální podpory,
příspěvku na péči, průkaz ZTP apod.
Doporučení odborníků
Doporučení odborníků v oblasti psychiatrie,
psychologie, logopedie. Kontakty na poradenská centra:
pedagogicko-psychologická

poradna,

speciálně

pedagogické centrum, raná péče a jiné.
Terénní služby
Terénní práce s dítětem (v rodině), rozvoj smyslů,
motoriky, logopedická prevence, nácvik sociálních
dovedností, sebeobsluhy, rozvoj komunikace atd. – dle
individuálních potřeb dítěte.

PŘÍSPĚVKY
Příspěvek na pomůcky
Klientům poskytujeme jednorázový příspěvek, který slouží na podporu výchovy a vzdělávání
dětí s autismem (zakoupení či výroba speciálních didaktických pomůcek, komunikačních karet,
režimů, literatury apod.).

Příspěvek na asistenční služby
Nabízíme možnost hledání asistenta a v případě špatné sociální situace i jeho částečné
financování. Asistent s dítětem tráví čas činnostmi, které vedou k podpoře výchovy a vzdělávání
dítěte (doučování, doprovázení na volnočasové kroužky, aktivní trávení volného času s dětmi,
asistence na táborech a rehabilitačních pobytech). V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou
a výuky předmětu „Práce s dětmi s poruchou autistického spektra“ v rámci něhož se studenti
seznamují s problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni, máme k dispozici řadu studentů,
kteří mají zájem stát se asistenty. Hledání asistentů případně inzerujeme i na různých webových
portálech a sociálních sítích.
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HERNA A ZAPŮJČENÍ POMŮCEK
Pomůcky
Klienti si můžou zapůjčit laminované, elektronické a jiné didaktické pomůcky zaměřující se na
rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, předškolní dovednosti, sebeobsluhu aj. Máme k dispozici také
knihovnu, kde je možné si zapůjčit jak odbornou literaturu, tak beletrii. Ani malí čtenáři nejsou
zanedbáni a naleznou zde dětskou literaturu (encyklopedie, klasické knihy, či knihy doplněné o
piktogramy).

Herna
Děti mají možnost navštívit po předchozí domluvě hernu, ve které se nachází velké množství
didaktických pomůcek a hraček. Herna je zařízena pro potřeby dětí s PAS.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Z důvodu nedostatku volnočasových aktivit určených pro děti s autismem či nepřijetí dětí
s touto diagnózou do běžných kroužků, jsme se rozhodli nabídnout rodinám níže uvedené aktivity.
V rámci nich respektujeme specifika dětí s autismem a dbáme na individualitu jedince. Volnočasové
aktivity jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze
symbolicky.

Bruslení
Sportovní aktivita se koná od září do dubna každou sobotu ráno přímo na ledové ploše DRFG
Areny, kde trénují také hráči A-týmu HC Kometa Brno. Lekce v délce 45 minut jsou rozděleny na
začátečníky a pokročilé a jsou určené dětem s diagnózou autismu a jejich rodinám (sourozenci,
rodiče, prarodiče či asistenti). Dětem s autismem půjčujeme po celou sezónu brusle i helmy.

10

Plavání
Lekce probíhají pod vedením zkušené lektorky na bazéně Ponávka. Plavání probíhá od října
do června vždy v úterý odpoledne, kdy je první hodina určena pro začátečníky a druhá pro pokročilé.
Celý bazén je v době konání uzavřen pouze pro nás. V rámci jednotlivých lekcí se děti setkají jak
s řízenými činnostmi, tak s volnou hrou. Děti nejsou do ničeho nuceny, trenérka se je však citlivě
snaží zapojit do činností, tak aby se toho co nejvíce naučily. Přítomnost rodičů ve vodě není povinná,
je však nutné, aby byl doprovod přítomen v prostorách bazénu.

¨
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TERAPIE
Mimo volnočasové aktivity nabízíme rodinám i různé druhy terapií. Ty se konají pod vedením
zkušených terapeutů za asistence vyškolených asistentů, převážně bez přítomnosti rodičů. Terapie
jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

Muzikoterapie
Muzikoterapie znamená profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení
terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjená
komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat.
Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.
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Canisterapie
Neboli terapie psím dotykem může u dětí s autismem dlouhodobým působením plnit roli
prostředníka mezi jejich světem a okolím. Pes, který je prostředkem terapie, může být nápomocen v
nácviku různých sociálních situací. Terapie, kterou našim klientům nabízíme je aktivní, děti se s pejsky
seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim
být v životě nápomocen.
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Arteterapie
Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním a její podstatou je především
prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření
v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu, než o výsledný
produkt. Lekce arteterapie jsou rozděleny pro mladší a starší děti a jsou řízené dle strukturovaného
učení, kdy je dětem předem sdělen za pomocí piktogramů plán hodiny, aby věděly, co je čeká. V rámci
hodiny děti nejen tvoří, ale také hrají psychomotorické hry.
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Chráněná dílna v Růžovém sadu
Další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu terapeutický účinek, je
návštěva chráněné dílny V růžovém sadu, z. ú. Jedná se o dřevodílnu s originálním výrobním
programem s převahou ruční práce, kde nejčastěji vyrábí hračky a většina zaměstnanců má mentální
handicap. Mimo příjemné atmosféry a pozitivních zaměstnanců si děti vždy odvezou vlastnoručně
vyrobenou originální hračku. Pro rodiče je to navíc ukázka možného pracovního, a především
smysluplného uplatnění dětí s autismem, protože i tací v této dílně pracují. K dispozici jsou jim
zkušení asistenti, ale přítomni můžou být i rodiče.
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ZPROSTŘEDKOVANÉ TERAPIE
Hiporehabilitace
Terapie probíhá na ranči ve Zlobicích u Kuřimi, je to rehabilitační metoda, která využívá
přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením
fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví. Terapie je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna
terapeutická jednotka trvá 30 minut a je určena dětem do 45 kg.
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Senzorická integrace
Senzorická integrace pomáhá dětem vyrovnat deficity ve smyslovém vnímání, které se
mohou projevovat zvýšenou citlivostí na zvuky, pachy či zrakové podněty a ovlivňují psychomotorický
vývoj. Místnost pro senzorickou integraci umožňuje aktivity pro smyslový rozvoj dítěte, díky nimž je
možné diagnostikovat případné příčiny poruch učení. Našich 7 smyslů je základ a omezená funkce
jednoho z nich může negativně ovlivnit sociální dovednosti, studijní výsledky i motorický vývoj.
Předpokládá se, že jakmile budou všechny smysly schopny pracovat společně, povede to ke
správnému rozvoji dítěte, jeho dovedností a optimálnímu vývojovému potenciálu.
Terapie v místnosti Snoezelen přispívá k uvolnění, snížení agresivity, rozvoji pozornosti,
komunikace, ostatní kognice a hybnosti. Významně podporuje zapojování všech smyslů
v rozmanitých volitelných prostředích. Je to bezpečné a speciálně připravené prostředí, které nabízí
neobvyklé smyslové podněty, atmosféru důvěry a uvolnění. Snoezelen tak aktivizuje, podporuje
vnímání, rozvíjí motoriku, představivost a přispívá k upevňování vztahů v rodině nebo mezi klientem
a terapeutem.
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VÍKENDOVÉ POBYTY
Pořádáme víkendové pobyty pro rodiny s dětmi s autismem na různá témata. Pobyty jsou
koncipovány jako zábavně – vzdělávací pro děti a jejich sourozence, kterým jsou zajištěni asistenti
a program. Tím pádem je pak víkend odpočinkový pro rodiče, kteří mají zajištěnou péči o děti.
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DALŠÍ AKCE
Setkávání rodičů dětí s autismem
V rámci celého roku organizujeme 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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Odborné přednášky
Pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme odborné přednášky na aktuální
témata, přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Například
emoce, motivace, sourozenci dětí s autismem, ABA terapie…
Další službou je výroba, zapůjčení či zakoupení pomůcek a literatury. Mezi vyráběné pomůcky
dle individuálních potřeb klientů patří například komunikační karty, schémata, režimy či pomůcky na
rozvoj jemné motoriky. Zapůjčit a objednat si mohou klienti také elektronické a jiné didaktické
pomůcky. V nabídce máme mimo jiné široké spektrum literatury, a to jak odborné, tak i beletrie.
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PROJEKTY
KOMETA SVÍTÍ MODŘE
V roce 2019 se konal 5. ročník projektu, jehož cílem je podpora osob s autismem, který se váže
k 2. dubnu – Světový den zvýšení povědomí o autismu. V rámci tohoto projektu pořádá Nadační fond
KOMETA několik akcí, jejichž cílem je vyjádření podpory osobám s poruchou autistického spektra
a také šíření osvěty této problematiky.

Jednou z akcí pořádaných v rámci projektu bylo FOCENÍ V MODRÉM. Jsme jedna rodina, tak
zní motto hokejového klubu HC Kometa Brno. Proto se 2. dubna všichni zaměstnanci i hráči sjednotili
a oblékli do modré barvy. Ta symbolizuje nejen samotný klub HC Kometa Brno, ale je to také barva
symbolizující komunikaci, což je jedna ze tří oblastí, které jsou pro osoby s poruchou autistického
spektra problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.
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14. dubna jsme uspořádali již tradiční MODRÉ DOPOLEDNE – zábavné a sportovní dopoledne,
které je určené dětem s poruchou autistického spektra. Pro děti byly připraveny soutěžní i nesoutěžní
stanoviště, například cukrářská dílna, střelba na branku, malování na obličej či skákací hrad. Přišel
nás navštívit i terapeutický koník Emil a nechyběla ani ukázka pomůcek a činnosti Nadačního fondu
KOMETA a drobné překvapení pro registrované děti.
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Jelikož pořádáme již několik sezón bruslení pro děti s autismem, 21. dubna jsme slavnostně
zakončili sezónu 2018/2019 BRUSLENÍM V MODRÉM, kde jsme děti odměnili za jejich snahu
drobnými dárečky a diplomy. Na závěr se děti projely na rolbě Marušce.
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Dětem nabízíme i kurzy plavání v plaveckém bazéně Ponávka, 23. dubna jsme využili jednu
z lekcí, v rámci níž jsme podpořili projekt Kometa svítí modře, a nazvali jsme ji PLAVEME DOBŘE
MODŘE. Pro děti jsme připravili zábavné soutěžní aktivity s drobnými odměnami a poté si děti
vyzkoušely plavat i v oblečení, jak jinak, než modrém.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se do projektu zapojili, ať už poskytnutím
finančního příspěvku, účastí na našich akcích, sdílením či nošením modré barvy během měsíce
dubna!
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HOKEJOVÁ TOMBOLA 50:50
Projekt s názvem Hokejová tombola 50:50 realizujeme ve spolupráci se společností Tipsport
a HC Kometa Brno. V rámci tohoto projektu, jehož cílem je mimo jiné podpora charitativní činnosti,
si můžou návštěvnici domácích hokejových utkání na každém domácím zápase zakoupit tiket a vyhrát
minimální výhru 5.000 Kč.
Zakoupený tiket v hodnotě 50 Kč následně putuje do slosování a dle počtu prodaných tiketů se
následná výhra rozdělí v poměru 50:50, tedy 50 % výhry připadne vylosovanému výherci, a to přímo
na daném utkání, a 50 % Nadačnímu fondu KOMETA, přičemž výtěžek je určen na podporu dětí s
autismem.
Výtěžek použijeme na financování Víkendových pobytů pro rodiny s dětmi s autismem, které
budeme realizovat na podzim roku 2020.
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OSTATNÍ AKTIVITY
V rámci naší činnosti se účastníme různých charitativních, kulturních či sportovních akcí za
účelem získání dalších finančních prostředků, propagace i zvýšení informovanosti o problematice
autismu. Taktéž navazujeme spolupráci s různými firmami a organizacemi, jejichž akcí se následně
účastníme.
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.

KOMETA GOLF CHALLENGE
V pátek 31. května roku 2019 se uskutečnil již šestý ročník golfového turnaje s brněnskou
Kometou. Akce se každoročně koná v Jinačovicích v resortu Kaskáda. V parádním prostředí nedaleko
Kuřimi se sešli partneři Komety, kteří ve flightech měli také hrající či nehrající hokejisty klubu. Celkový
výtěžek z této akce následně směřuje na podporu Nadačního fondu Kometa.
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EKO DEN S KOMETOU
Úsměvy dětí, slunečné počasí a k tomu více než tuna vytříděného odpadu. Tak se dá v několika
slovech shrnout sedmý ročník tradiční akce EKO Den s Kometou, která se tentokrát uskutečnila v lese
u obce Deblín. Téměř tisícovka dětí ze základních škol a mateřských školek z celého Jihomoravského
kraje tam ve středu 12. června strávila v doprovodu hokejistů Komety a pracovníků Lesů města Brna
velmi příjemné dopoledne. V jeho průběhu se děti zábavnou formou dozvěděly spoustu informací o
péči o přírodu a životní prostředí a také pomohly vyčistit přilehlý les. Nejúspěšnější v tom byla ZŠ
Měšťanská z Tuřan.
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VÍKENDOVÝ POBYT
Ve dnech 31. 5. – 2. 6. jsme uspořádali svůj první víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra. Celý pobyt provázela tématika Malého prince – jednotlivé aktivity,
příběhy i odměny. Celkem se akce zúčastnilo 49 osob, z toho 13 dětí s diagnózou autismu, 5
sourozenců, 13 asistentů a rodiče.

Víkendový pobyt se konal v krásném prostředí Vysočiny v penzionu Sykovec. Byl určen jak pro
děti, tak i jejich rodiče a sourozence, celkem se ho zúčastnilo 12 rodin. Pobyt byl koncipován jako
zábavně – vzdělávací pro děti a jejich sourozence, kterým byli při programu zajištěni asistenti, a tím
pádem odpočinkový pro rodiče, kteří mohli trávit volný čas dle vlastního uvážení – procházkami, v
sauně či vířivce, která byla k dispozici.
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Celý víkend nás provázelo krásné počasí a dobrá nálada. Všechny děti byly naprosto skvělé,
stejně tak asistenti, kterým jsme nesmírně vděčni za pomoc, jelikož se akce zúčastnili dobrovolně.
Děti čekalo mnoho úkolů a aktivit – rozcvičky, pohybové aktivity či hry s psychomotorickým padákem.
Mimo to jsme měli připravené tematické hry, které děti uváděly do světa Malého prince a zároveň
tak rozvíjely jejich znalosti, schopnosti a dovednosti. Mezi dopoledním a odpoledním blokem bylo
vždy připraveno občerstvení a na konci každé aktivity čekala děti odměna.

Sobotní večer jsme strávili opékáním špekáčků, který nám asistenti zpříjemnili hraním na
kytaru a zpěvem. Všem nám vykouzlila úsměv na rtech bezprostřednost dětí, které se s radostí ke
zpěvu přidaly. Všechny děti si s asistenty perfektně sedly, plnily úkoly na jedničku a velmi je to bavilo,
což je pro nás největší odměnou – spokojené děti. A samozřejmě taky rodiče, kterým se celý pobyt
také velmi líbil.
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Víkendový pobyt byla první z akcí podobného typu a my jsme z něj nadšeni. Z pobytu jsme
odjížděli nabití pozitivní energií, šťastní, že vše vyšlo na jedničku a s myšlenkami na to, že musíme
uspořádat pobyt další, protože to je právě to, co rodinám s dětmi s autismem chybí. Rodiče často
nechodí do práce a nemají žádné koníčky, jelikož veškerý svůj čas věnují péči o dítě, která je náročná
nejen fyziky a psychicky, ale také finančně. Proto jim možnost účastnit se pobytu, který byl částečně
finančně dotován naší organizací a čas, který jsme dětem věnovali, aby si mohli odpočinout, udělal
velikou radost.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli uskutečnit víkendový pobyt a těšíme se na další!
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KOFI KOFI POMÁHÁ
V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci s firmou KofiKofi, která pro Vás nejen v Brně,
ale i v jiných městech republiky, připravuje výbornou kávu. V první polovině dubna si mohli zákazníci
zakoupit speciální edici kelímků s motivem mapy, kterou vytvořil Matěj – nadaný chlapec s diagnózou
Aspergerův syndrom, který svoji zálibu v mapách přenesl na papír a textil, nyní vytváří speciální edici
designového textilu s názvem maappi.
Výtěžek z prodaných kelímků následně putoval
na podporu naší činnosti, a konkrétně pro
5 vybraných rodin, kterým jsme tímto finančně
pomohli.
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LETNÍ HRANÍ
Nadační fond Kometa ve spolupráci s Diecézní charitou Brno (pobočka Chráněného bydlení
sv. Michaela) uspořádal v červnu zahradní párty na téma „Letní hraní“. Klienti se zde měli možnost
seznámit s činností Chráněného bydlení sv. Michaela a službami, jež nabízejí pro dospělé klienty s
PAS, či jiným mentálním postižením. Pro všechny pak byly připraveny výtvarné, zábavné a sportovní
aktivity či grilování.
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SRAZ KAMIONŮ V BUKOVINCE
29. 6. 2019 se konal jubilejní 10. ročník srazu kamionů v Bukovince. Této akce jsme se zúčastnili
počtvrté a opět to bylo plno zábavy, aktivit pro děti i dospělé, dobrých lidí, jídla i pití.
Součástí akce byla i autogramiáda vybraných hráčů A-týmu HC Kometa Brno, kteří se zapojili
i do soutěže, při které účastníci tipovali, kolik chlapů utáhne couvající kamion. Celý výtěžek z akce
putoval na podporu činnosti nadačního fondu.
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FOCENÍ KALENDÁŘE
Kalendář pro rok 2020 vznikl ve spolupráci HC Kometa Brno právě s naším nadačním fondem.
Mimo samotnou podporu a přímou práci s dětmi s autismem se totiž snažíme o osvětu dané
problematiky, a právě kalendář hokejového klubu Kometa Brno je skvělým prostředkem, jak širokou
veřejnost seznámit s touto diagnózou a specifiky, které s sebou autismus přináší. Bonusem pro děti,
které jsou našimi klienty, a které můžete v kalendáři vidět, byla možnost setkat se s hráči, což pro ně
byl úžasný zážitek. Stejně tak věříme, že to byla příjemná zkušenost i pro hráče, kteří se k dětem
krásně chovali, a tak probíhalo celé focení ve skvělé atmosféře.
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SIGNATURE
V pátek 8. 11. 2019 se v restauraci Signature slavilo 3. výročí od jejího otevření. Každoročně
majitelé tuto oslavu pojmou benefičně a pomáhají tam, kde je potřeba. V letošním roce se výtěžkem
rozhodli podpořit naši organizaci.

Akce se nesla v hokejovém duchu a modrobílých barvách. Součástí byli i hráči HC Kometa Brno
– Tomáš Plekanec, Michal Gulaši, Leoš Čermák, Jan Hruška a Petr Holík. Při této příležitosti jsme
pokřtili kalendář, který jsme nafotili společně s HC Kometa Brno.
Návštěvníci podpořili nadační fond prostřednictvím zakoupení vstupenek na akci, přispěním
do zapečetěných kasiček a dražby hokejových artefaktů. Svůj hattrick a skvělé ceny si mohli hosté
vystřelit v tréninkové hokejové bráně.
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Křtem kalendáře a následnou dražbou provázel hosty patron Nadačního fondu KOMETA, pan
Tomáš Matonoha. Celým večerem hosty provázela hudba od DJ Andrea Fiorino, kterou v průběhu
večera doplnil Michal Hejč houslemi a saxofonem. Připraven byl i zážitkový orientální koutek vodních
dýmek Shisha original společně s thajskými masážemi šíje ThaiStar Brno a Gify koutek. Mimo výše
uvedené byl součástí i bohatý a výborný catering od šéfkuchaře Pavla Veltruského, skvělá vína a jiné
drinky či ochutnávka rumů.

Výtěžek krásných 167 700,- Kč putoval na podporu naší činnosti, konkrétně na zajištění terapií
senzorické integrace pro děti s diagnózou autismu.
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NIKON
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhl křest NIKON KALENDÁŘE s podtitulem Moje srdeční záležitost.
Jednalo se o 11. ročník fotosoutěže s charitativním posláním, která je určena pro všechny, kteří k
fotografování používají technologie značky Nikon a skrze svoji tvorbu jsou otevřeni pomáhat dobré
věci.

Na křtu bylo představeno 12 výherních fotografií, které jsou součástí kalendáře pro následující
rok. Všech 50 semifinálových fotografií bylo vystaveno v prostorách Místodržitelského paláce.
Veškerý výtěžek z dražby i prodeje fotografií putoval ve prospěch naší činnosti, konkrétně na
financování muzikoterapie a arteterapie pro děti s poruchou autistického spektra. Šek byl předán na
čtvrtečním domácím zápase, kdy se utkala HC Kometa Brno s HC Sparta Praha. Tímto z celého srdce
děkujeme společnosti Nikon, komunikační agentuře Fast Forward, která se na organizaci akce
podílela a všem dražitelům.

Celkem se během slavnostního večera vydražilo 142 500 Kč. Společnost Nikon CEE GmbH navíc
věnovala Nadačnímu fondu KOMETA na pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra
finanční dar ve výši 100 000 Kč.
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SPOLUPRACUJEME
V rámci naší činnosti spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi. Cílem 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, s dalšími
organizacemi pořádáme společné kulturní, zábavné a sportovní akce za cílem šíření osvěty, pomoci,
setkání a zapojení znevýhodněných a sociálně slabých osob do běžného života.
Řadí se mezi ně například DOTYK II, o.p.s. (raná péče rodinám dětí s poruchami autistického
spektra), ZŠ Štolcova (základní škola pro žáky s autismem) či HC Kometa Brno (hokejový klub, který
je zřizovatelem Nadačního fondu KOMETA, podporuje jeho činnost a společně se účastníme mnoha
akcí).
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsme pro studenty Filozofické fakulty oboru
psychologie otevřeli předmět s názvem Práce s dětmi s poruchou autistického spektra, jehož cílem
je seznámit studenty s problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni
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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 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, terapií, volnočasových aktivit
a pobytových akcí či náklady na konání veřejné sbírky.
K 31. 12. 2019 bylo uskutečněno čtvrté průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.
Dary níže uvedené jsou finance získané prostřednictvím sbírkových pokladniček a přijaté dary
částky vyšší než 10 000 Kč. Děkujeme však všem dárcům, kteří naši činnost podporují jakoukoliv
finanční částkou.
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PŘIJATÉ DARY PROSTŘEDNICTVÍM DAROVACÍ SMLOUVY NAD 10 000Kč
DÁRCE

ČÁSTKA

Jaroslav Biolek

35000

ZL company, s.r.o.

60000

Microtech IVF, s.r.o.

18000

GE Servis, s.r.o.

14000

A B H Design, s.r.o.

12100

KOFI-KOFI servis, s.r.o.

50000

Fast Forward, s.r.o.

58500

QUALIY GASTRO, s.r.o.

46000

L.Z.K. Group, s.r.o.

50000

Veselý Jan

14000

ZOŠI TRANS, s.r.o.

33000

Jaroslav Biolek

20000

ZOŠI TRANS, s.r.o.

20000

DELIKOMAT, s.r.o.

25000

SHERWOOD Digital, a.s.

16162

DRAVON, s.r.o.

10000

Nikon CEE GmbH, odštěpný závod

100000

Eva Čížková

25000

DotShop, s.r.o.

10000

CELKEM

616762
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PŘIJATÉ DARY PROSTŘEDNICTVÍM SBÍRKOVÉHO ÚČTU NAD 10 000Kč
DÁRCE

ČÁSTKA

Lukáš Danč

13000

ESOX BRNO

13950

Petr Vokřál

45000

Jitka Divínová

10000

ESOX BRNO

16800

ESOX BRNO

12600

ESOX BRNO

12600

ESOX BRNO

12780

ESOX BRNO

16800

CELKEM

153530

FINANCE ZE SBÍRKOVÝCH POKLADNIČEK
UMÍSTĚNÍ

ČÁSTKA

RYBÁŘSKÁ SPECIÁLKA, BRNO

7215

HOSTINEC RAKOVE, BUKOVINKA

10782

KOMETA PUB ARÉNA, BRNO

15354

DRFG ARENA, BRNO

4922

RESTAURACE SIGNATURE, POPŮVKY

39700

CELKEM

77973
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POSKYTNUTÉ DARY (MATERIÁL, POMŮCKY, LITERATURA A DALŠÍ)
FIRMA

KONKRETIZACE

ČÁSTKA

DOBROVSKÝ s.r.o.

Speciální pom.pro klienty-Albi tužka,
kalendář

1543

PhDr. Petr Staníček

přednáška arteterapie pro děti s PAS

2000

V růžovém sadu, z.ú.

terapie pro klienty-tvoření se dřevem

2400

NOMILAND CZECH s.r.o.

Speciální pomůcky-razítka

484

Mgr. Radek Vaníček

spec.pomůcky-pexeso logopedické

370

Dr. Lubomír Holzer

Muzikoterapie pro klienty

4600

Levné knihy a.s.

Spec.pomůcky-malý princ

555

Internet-Handel s.r.o.

pomůcky pro klienty-kniha Malý princ

2068

Maralex trade s.r.o.

spec.pomůcka pro klienty-Minok Smart IQ

348

CANTES Brno, z.p.s.

Canisterapie pro klienty 13.11.2018

700

Kamody s.r.o.

bazének do herny

212

Internet Mall, a.s.

vybavení do herny-tunel rovný

332

WIKY, spol. s r. o.

Mater.na výrobu pomůcek-tvoření s klienty

416

BAUHAUS

Mater.na výrobu pomůcek

64

Mgr. Radek Vaníček

vybavení herny-překážková dráha

2171

PhDr. Petr Staníček

přednáška arteterapie

2200

Dr. Lubomír Holzer

Muzikoterapie pro klienty

4600

VersaCo s.r.o.

Kancelářské potřeby

379,50

Kateřina Jedličková

Modré odpoledne-malování na obličej

3580

STAREZ - SPORT, a.s.

Pronájem cvičebního sálu 3/2019

600

Tesco Stores ČR a.s.

občerstvení

781,80

KIK

občerstvení na akci modrý den-dárky

1375

Emil pomáhá, s.r.o.

Záloha na terap.koně

4500

REPROSERVIS CZ, s.r.o.

Mater.na akci klientů modrý den

26

TIGER STORES CZECH REPUBLIC
s.r.o.

Mater.na akci klientů modrý den

30
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CITY PAPER, spol. s r.o.

Materiál na akci klientů

398

TEDDIES s.r.o.

Mater.na akci klientů modrý den

1152

TIGER STORES CZECH REPUBLIC
s.r.o.
STAREZ - SPORT, a.s.

Mater.na akci klientů modrý den

360

Pronájem cvičebního sálu 4/2019

900

PhDr. Petr Staníček

Přednáška arteterapie

2100

OPTYS, spol. s r.o.

Kancelářské potřeby

2396

Dr. Lubomír Holzer

Muzikoterapie pro klienty

4800

PhDr. Petr Staníček

Přednáška prvky arteterapie

2000

Dr. Lubomír Holzer

Muzikoterapie pro klienty

4800

STAREZ - SPORT, a.s.

Poskytnutí plaveckého instruktora 4/2019

13618

IR THERMIC s.r.o.

Vybavení-sklenice

306

SEVT, a. s.

Zálohová fa na pomůcky pro klientyvýtvarné

3069

Kika Nábytek s.r.o.

Mater.do herny

585

dm drogerie markt s.r.o.

svíčky

79,80

V růžovém sadu, z.ú.

Tvoření se dřevem pro klienty

2400

ZdenVit s.r.o.

Ubytování a strava na pobyt 31.5.-2.6. pro
klienty NF

7160,90

Tesco Stores ČR a.s.

přívěšky

1322

CITY PAPER, spol. s r.o.

Mater.na výrobu pomůcek

908

ZdenVit s.r.o.

Ubytování a strava na pobyt 31.5.-2.6. pro
klienty NF

3498

STAREZ - SPORT, a.s.

Pronájem cvičebního sálu 5/2019

900

Tivali, s.r.o.

Vybavení-speciální cvičební pomůcky

7673

STAREZ - SPORT, a.s.

Poskytnutí plav.instruktora pro klienty
5/2019

10894

PhDr. Petr Staníček

Přednáška arteterapie

2200

TIGER STORES CZECH REPUBLIC
s.r.o.
STAREZ - SPORT, a.s.

Mater.na výtvarnou výchovu klientů

1530

Pronájem cvič.sálu 6/2019

900

STAREZ - SPORT, a.s.

Poskytnutí plavec.intruktora 6/2019

2724
43

Dr. Lubomír Holzer

Muzikoterapie pro klienty

4800

PPL

Banka výdej

8833

Mgr. Martina Kolmanová

Přijatá zálohová faktura od dodavatelespec.pomůcky

1580

PhDr.Petr Staníček

Přednáška arteterapie pro děti

2000

Martin Sedláček

brusle pro klienty-akce

20310

SEVT, a. s.

Mater.na výtvarné účely

937

STAREZ - SPORT, a.s.

pronájem cvičebního sálu pro klienty 9/2019

1200

www.scio.cz, s.r.o.

Speciální výukové hračky pro klienty

2428

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Pronájem místnosti multifunkční pro klienty

500

Modrá beruška, z.s.

workshop pro zaměstnance

900

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z.s.

výtvarný kroužek pro Tobáš Košťál

2200

Mgr. Lenka Hubatková

odborná literatura

769

STAREZ - SPORT, a.s.

pronájem cvičebního sálu 10/2019

1200

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

pronájem multifunkčního sálu

1500

V růžovém sadu, z.ú.

tvoření se dřevem pro děti s PAS

2400

PORTÁL, s.r.o.

odborná literatura

4890

Nejbaby s.r.o.

spec.pomůcky na výuku

529

Levron s.r.o.

Balanční hra pro klienty

519

Oskola s.r.o.

pomůcky pro výuku

2058

Vlastimil Balus

vybavení herny-hrazda

428

Oskola s.r.o.

box na hry

390

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

pronájem multif.místnosti

1000

Juris Active, s.r.o.

Spec.pomůcky-vibrační senzor.pomůcka ZVIBE

1099

STAREZ - SPORT, a.s.

Pronájem cvičebního sálu 11/2019

1200

OBALPLAST Smrčí s.r.o.

spec.pomůcka-zátěžová deka

2541

PhDr. Petr Staníček

přednáška arteterapie

4000

Martin Sedláček

brusle na akce

7700
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Pevný kořínek, z.ú.

odborná konzultace s klienty NF

11000

PaedDr. Lubomír Holzer

muzikoterapie pro klienty

16200

STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE
S.R.O.
HANZEL spol. s r.o.

spec.mater.na výrobu pomůcek

1034,89

Vybavení kanceláře-lampa

1698

V růžovém sadu, z.ú.

tvoření s dřevem pro klienty NF

2400

Tesařová J.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

Mokrá R.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

Jelínková M.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

Zapadlová M.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

Ostrozská J.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

Haasová B.

Nadační příspěvek (KofiKofi projekt)

8000

CELKEM

273252,89
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PROVOZNÍ NÁKLADY
PŘIJATÉ DARY PROSTŘEDNICTVÍM DAROVACÍ SMLOUVY NAD 10 000Kč
DÁRCE

ČÁSTKA

PS BRNO, s.r.o.

100000

CELKEM

100000

PŘIJATÉ DARY PROSTŘEDNICTVÍM SBÍRKOVÉHO ÚČTU NAD 10 000Kč
DÁRCE

ČÁSTKA

KOMETA GROUP, a.s.

12586

Věra Kesidisová

15000

KOMETA GROUP, a.s.

24448

KOMETA GROUP, a.s.

20174

CELKEM

72208
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ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK 2019
Nadační fond KOMETA se sídlem v Brně, 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 Renata Zabranská, narozená 23. 8. 1974, bytem Dvorského 18b, 639 00 Brno, svou
funkci vykonávala 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 2019
2) dodržování podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, využití nadačních příspěvků
3) vedení účetnictví a roční závěrky fondu
4) zda v uplynulém roce nedošlo ke střetu zájmů nadačního fondu a člena správní rady
Za období roku 2019 mi byly řádně a včas předloženy pozvánky a zápisy ze zasedání správní
rady Nadačního fondu KOMETA, účetní doklady a účetní závěrka za rok 2019, darovací smlouvy a
další doklady týkající se činnosti, hospodaření a poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu
KOMETA. Měla 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 závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 konstatuji, že Nadační
fond KOMETA vede řádně účetní záznamy a evidence, které zobrazují finanční situaci
Nadačního fondu KOMETA, na jejichž základě sestavená účetní závěrka podává věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Nadačního fondu KOMETA.
4) V uplynulém roce jsem nezaznamenala střet zájmů Nadačního fondu KOMETA a člena správní
rady.
V Brně dne 26. 6. 2020

………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019

48

49

50

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2019

51

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2019
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom upřímně poděkovali všem, kteří podporují naši činnost, ať už finančně,
materiálně či osobně. 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. Taktéž děkujeme všem dobrovolníkům a asistentům, kteří nám
pomáhají při realizaci akcí.
Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat!

HLAVNÍ PARTNER

PODPOŘILI NÁS
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DĚKUJEME
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V Brně dne 26. 6. 2020

………………………………………
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

………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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