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ÚVODNÍ SLOVO
Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která vznikla 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 téměř dvě stě klientů, kterým nabízíme naše služby.
Mezi ty patří odborné sociální a speciálně pedagogické poradenství, asistentství, výroba či
zapůjčení didaktických pomůcek a literatury, přímá práce s dětmi v jejich přirozeném prostředí, ale
i v prostorách naší kanceláře. Pro děti organizujeme volnočasové aktivity, terapie, společenské,
kulturní, sportovní či pobytové akce. Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a setkávání.
Naším cílem je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí, ale
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 naše činnost je závislá na příspěvcích
dárců a sponzorů. Finance získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky. Veškeré získané finance
slouží k naplnění výše zmíněných cílů.
Stejně jako celý svět, i nás ovlivnila situace, která nastala v roce 2020 ve spojitosti
s onemocněním COVID-19. S ohledem na to, že jsme kvůli vzniklé situaci byli téměř odstřiženi od
pravidelných příjmů, ale také na to, že vlivem nařízení vlády jsme nemohly nabízet námi poskytované
služby, byla naše činnost ve značné míře omezena. V této nelehké době jsme se snažili rodinám
nabídnout alternativní formy podpory, a především udržet fungování naší organizaci, abychom
v budoucnu mohli dále pomáhat.
Tato výroční zpráva je jiná. Popisuje a rekapituluje námi běžně poskytované služby v letech
předešlých a samozřejmě představuje i činnosti a aktivity v období ovlivněném pandemií.
Velké díky patří všem, kteří nám pomohli překonat toto nelehké období, ale také všem, kteří
nám dlouhodobě pomáhají pomáhat. Velmi si toho vážíme!

3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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Nadační fond KOMETA
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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 s partnery, sponzory a dalšími organizacemi, správa webu a sociálních sítí,
koordinace ostatní charitativní činnosti, obchodní a ekonomický úsek

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

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

Mgr. Jana Civínová (sociální pedagog, 2/2020 – 5/2021)
•

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?
Naší cílovou skupinou jsou děti s diagnózou PAS, případně s podezřením na tuto diagnózu do
18 let žijící na území Jihomoravského kraje a jejich rodiny.

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

6

ČINNOST A SLUŽBY
STÁLÁ NABÍDKA SLUŽEB

SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči, průkaz ZTP apod.

Doporučení odborníků v oblasti psychiatrie, psychologie, logopedie. Kontakty na poradenská centra:
pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, raná péče a jiné.
Terénní služby ve formě práce s dítětem v rodině, jejichž smyslem je dle individuálních potřeb dítěte
rozvoj smyslů, motoriky, logopedická prevence, nácvik sociálních dovedností, sebeobsluhy, rozvoj
komunikace atd.
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PŘÍSPĚVKY

Příspěvek na pomůcky, který slouží na podporu výchovy a vzdělávání dětí s autismem. Příspěvek
rodinám ve formě zakoupení či výroby speciálních didaktických pomůcek, komunikačních karet,
režimů, literatury apod., ale také financování terapií či pobytů.

Příspěvek na asistenční služby je poskytován rodinám ve špatné finanční a sociální situaci. 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). Pakliže rodina nepatří mezi příjemce příspěvku, nabídneme jí pomoc
s hledáním a zaučením asistentů.
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HERNA A ZAPŮJČENÍ POMŮCEK

Pomůcky si můžou klienti zapůjčit ve formě laminovaných kartiček, elektronických, hmatových,
zvukových a jiných didaktických pomůcek, zaměřujících se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči,
předškolní dovednosti, sebeobsluhy 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.

Hernu mají děti možnost navštívit po předchozí domluvě. Nachází se v ní velké množství didaktických
pomůcek či hraček a je zařízena pro potřeby dětí s PAS.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Rodinám nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit, které jsou uzpůsobené potřebám
dětí s autismem. Respektujeme specifika dětí s autismem a dbáme na individualitu jedince. Cílem
těchto aktivit je smysluplné trávení volného času. Volnočasové aktivity jsou financovány z velké části
nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

Bruslení je určené nejen úplným začátečníkům, ale i zkušeným bruslařům a také celým rodinám
i laické a odborné veřejnosti – studentům, asistentům dětí s PAS. Nejen děti, ale i dospělí si užijí
spoustu zábavy. Mohou si také vyzkoušet, jaké to je sedět na tribuně při představě vyprodané DRFG
Areny a přímo nasát atmosféru zázemí. Bruslení realizujeme od září do dubna každou sobotu nebo
neděli ráno přímo na ledové ploše DRFG Areny. Lekce v délce 45 minut jsou rozděleny na začátečníky
a pokročilé. Dětem s autismem půjčujeme po celou sezónu brusle i helmy. Naším záměrem je nejen
naučit děti bruslit, ale také zlepšit sociální interakci či komunikaci.
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Plavání probíhá pod vedením zkušené lektorky v bazénu Ponávka. Ten nám v rámci podpůrného
programu nabízí za zvýhodněnou cenu pronájmu společnost STAREZ – SPORT, a.s.
Kurz probíhá od října do června každé úterý odpoledne, kdy je první hodina určena pro začátečníky
a druhá pro pokročilé. Celý bazén je v době konání kurzu pro veřejnost uzavřen. V rámci jednotlivých
lekcí se děti setkají jak s řízenými činnostmi, tak s volnou hrou. Děti nejsou do ničeho nuceny,
trenérka se je však snaží citlivě 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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Pohybový kroužek je sportovní kroužek zaměřený na sportovní a pohybové aktivity. V rámci této
činnosti s dětmi hravou a strukturovanou formou rozvíjíme hrubou motoriku, koordinaci, ale i
týmovou práci a komunikaci. Děti si vyzkouší i jednoduché sportovní aktivity a hry s využitím různých
pomůcek. Jeho cílem je zajištění aktivní formy trávení volného času, výstavba a podpora správného
rozvoje hrubé a jemné motoriky, imitace a hry a rozvoj funkční komunikace na pozadí sociálního
kontaktu s vrstevníky, nácvik týmové spolupráce, vzájemného respektu apod.
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TERAPIE

Mimo volnočasové aktivity nabízíme rodinám i různé druhy terapií. Ty se konají pod vedením
zkušených terapeutů společně s vyškolenými asistenty, převážně bez přítomnosti rodičů. Terapie jsou
financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

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 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. 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 je další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu
terapeutický účinek. Jedná se o návštěvu chráněné (dřevařské) dílny V růžovém sadu, z.ú.
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

Mezi další oblast volnočasových aktivit patří tzv. zprostředkované terapie. Ty neorganizujeme
přímo my, nezajišťujeme prostor ani terapeuty či asistenty, avšak rodinám je doporučujeme
a podílíme se na jejich financování.

Hiporehabilitace je rehabilitační metoda, která využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je
prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví.
V první polovině roku probíhala na ranči ve Zlobicích u Kuřimi v rámci organizace Hiporehabilitace
Brno, z.s. Ve druhé polovině roku jsme začali využívat služeb Střediska rehabilitace EPONA, Brno,
které nabízí hipoterapii v Hostěnicích u Brna.
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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. 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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POBYTOVÉ SLUŽBY

Víkendové pobyty pořádáme 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 díky zaměstnancům
a asistentům zajištěnou péči o děti. Víkendový pobyt je koncipován jako rodinný pobyt, kdy je o dítě
postaráno v rámci připraveného denního programu, zatímco rodina může využít volného času
k procházkám či relaxaci. Pobyt je realizován ve dvou termínech, pro mladší děti a pro ty starší,
s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a zájmům. Jeho cílem je zajištění smysluplného
programu pro děti, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností v oblasti sociální komunikace
a integrace, ale také umožnit odlehčení rodinám se starostí o jejich dítě s autismem.
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Příměstské tábory realizujeme v prostorách DRFG Areny a jejich náplní je zajištění plnohodnotného
programu pro děti s autismem za pomocí osobních asistentů. Tábor probíhá jeden týden po dobu
pěti pracovních dní, a je koncipován formou každodenní docházky. Děti procházejí týdenním
tematickým celkem, rozděleným do strukturovaných aktivit v jednotlivých dnech. Zábavnou a herní
formou tak mají možnost rozvíjet psychické a fyzické dovednosti v deficitních oblastech spojených
s PAS.
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OSTATNÍ PRAVIDELNĚ REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY

Výuka studentů psychologie v rámci předmětu „Práce s dětmi s poruchou autistického spektra“
probíhá na základě spolupráce s Masarykovou univerzitou. Zde se studenti seznamují s
problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni, tudíž jsou přímo přítomni u námi
realizovaných aktivit, a mají tak možnost si vyzkoušet přímou práci s dětmi s autismem. Na základě
této zkušenosti a zájmu studentů jsou pak zařazeni mezi zájemce o přímou práci s dětmi v rámci
asistenčních služeb, které rodinám nabízíme.
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Setkávání rodičů dětí s autismem organizujeme v rámci celého roku. Rodiče se setkávají 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.

Odborné přednášky pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme na aktuální témata,
přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Například emoce,
motivace, sourozenci dětí s autismem, ABA terapii atd.
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Kometa svítí modře je každoroční projekt, který se váže k 2. dubnu – Světový den zvýšení povědomí
o autismu a jehož cílem je podpora osob s autismem. V rámci něj pořádá Nadační fond KOMETA
několik akcí, jejichž cílem je vyjádření podpory osobám s poruchou autistického spektra, a také šíření
osvěty této problematiky. Jedná se například o focení v modrém, kdy se 2. dubna všichni zaměstnanci
i hráči obléknou 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. Pořádáme také dětský
den s názvem Modré dopoledne. Je to zábavné a sportovní dopoledne, které je určené dětem s
poruchou autistického spektra plné soutěžní, stanovišť a zábavy zakončené odměnou. Do modré
barvy se oblékáme i v rámci sportovních aktivit a terapií, které během měsíce dubna realizujeme,
například tedy bruslíme nebo plaveme v modrém. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojují, ať
už účastí na našich akcích, sdílením či nošením modré barvy během měsíce dubna!
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Hokejovou tombolu 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 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.
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DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

S ohledem na situaci, která nastala vlivem koronavirové pandemie, jsme byli nuceni omezit
naši činnost, aktivity a poskytované služby. Nemohli jsme realizovat plánované akce a aktivity, ale i
tak jsme se snažili být rodinám nablízku, nabídnout alternativy našich služeb a podpořit je v této
nelehké době.

Obědy rodičům samoživitelům byl projekt realizovaný ve spolupráci s HC Kometa Brno, Nadace
KOMETA dětem a společně s magistrátem města Brna a Brněnskými komunikacemi. Maminkám či
tatínkům samoživitelům, jejichž děti nemohly z důvodu vládních nařízení navštěvovat školská
zařízení, a rodič tak byl nucen s nimi být doma, jsme zdarma dodávali obědy, které pro ně připravili
kuchaři restaurace Kometa Pub. Pro rodiče to představovalo velkou pomoc, a to nejen finanční.
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Zábavné aktivity nejen pro děti s autismem představovaly projekt realizovaný na jaře roku 2020 po
vypuknutí první vlny lockdownu. V rámci projektu jsme pro rodiny s dětmi (nejen s autismem)
připravili nepřeberné množství nápadů na aktivit na činnostmi pro děti, které trávily většinu času
doma. Jednalo se o zábavné činnosti, které byly realizovatelné v domácím prostředí za použití
prostředků, které jsou běžně dostupné. Jejich cílem bylo smysluplné trávení volného času, ale také
rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývoje (smyslové vnímání, komunikace, motorika,
sebeobsluha apod.)
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Život není modrobílý je název projektu, který jsme realizovali na podzim roku 2020, kdy nás
pandemie zcela odřízla od významných zdrojů financování, kterými byly především benefiční kulturní
a sportovní akce. Situace také značně omezila příjmy ze sponzorských darů. V důsledku této zhoršující
se situace jsme v podstatě bojovali o udržení své vlastní existence, včetně lidí, kteří nadační fond činí
tím, čím dnes je. Především z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit projekt, který by nám pomohl
udržet stávající tým lidí, a přežít tak nelehké období, ale zároveň by posloužil dobrému účelu rozšíření
povědomí o autismu využitím kreativní a jedinečné tvorby našich malých klientů. Rozhodli jsme se
proto požádat naše klientské rodiny o spolupráci formou zaslání výtvarných výrobků dětí, které byly
použity pro výrobu speciální edice reklamních předmětů, které jsme následně prodávaly na novém
charitativním e-shopu za účelem získat finanční podporu na udržení všech našich aktivit

a své

existence jako takové. Modrá je mezinárodní barvou autismu. Ale svět lidí s autismem je daleko
pestřejší! Tato edice nám to všem má připomínat. Autismus znamená jiný úhel pohledu na svět,
mnoharozměrný a pestrý, který je nutno respektovat a nalézat v něm krásu. Děkujeme našim
klientům za to, že v tomto světě můžeme být s nimi!
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Charitativní e-shop jsme založili především proto, že to pro nás byla jedna z mála možných variant
získání finančních prostředků i v době nařízených vládních koronavirových omezení. Na e-shopu se
prodejem reklamních předmětů a prezentací svých aktuálních projektů snažíme získat finanční obnos
přímo podporující samotné fungování organizace a udržení aktivit, které poskytujeme. Prodejem
předmětů také zároveň šíříme povědomí o problematice autismu, poskytujeme náhled do dětských
duší v jedinečném spektru barev a sobě vlastní originality.

Kalendář 2021 jsme vytvořili na téma Život není modrobílý. V nástěnném ročním kalendáři najdete
obrázky namalované dětmi s poruchou autistického spektra, přičemž každý z obrázku je originální
tvorbou dětí, které ho tvořily na náměty výše zmíněného motta. Obrázky jsou doplněny autorskými
citáty jedné z pracovnic Nadačního fondu KOMETA, které zvýrazňují oblasti, které jsou pro osoby
s autismem nejproblematičtější.
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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 31.12.2020 bylo uskutečněno čtvrté průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období
1.1.2020 - 31.12.2020.
Dary níže uvedené jsou finance získané prostřednictvím sbírkových pokladniček a přijaté dary
částky vyšší než 10 000 Kč připsané na bankovní účet. Děkujeme však všem dárcům, kteří naši činnost
podporují jakoukoliv finanční částkou.
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SEZNAM PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DARŮ
PŘIJATÉ DARY NAD 10 000Kč

DÁRCE

ČÁSTKA

Fast Forward s.r.o.

58500

ESOX, spol. s r.o.

22400

ESOX, spol. s r.o.

13950

Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

125000

ZOŠI TRANS, s.r.o.

40000

ESOX, spol. s r.o.

50000

KOMETA GROUP, a.s.

147695

CELKEM

457545 Kč
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POSKYTNUTÉ DARY/PŘÍSPĚVKY

Rodinám poskytujeme jak materiální, tak finanční podporu. Přehled poskytnutých příspěvků
klientům najdete v následující tabulce.
POMŮCKA

FIRMA

CENA

Pomůcka pro klienta - zátěžová deka

OBALPLAST Smrčí s.r.o.

2541

Pomůcka pro klienta - senzorický stolek

Milan Stránský

2500

Pomůcka pro klienty - kousátka

Juris Active, s.r.o.

2996

Pomůcka pro klienta - kousátka

Juris Active, s.r.o.

1255

Pomůcka pro klienta - senzorická lampa

DEKOLAMP s.r.o.

1599

Pomůcka pro klienta - senzorické pomůcky

PROLIFE s.r.o.

375

Pomůcka pro klienta - žvýkací přívěšek Soft

Juris Active, s.r.o.

693

Pomůcka pro klienta - set ortopedických podlah Veronika Kosánová

2069

Pomůcka pro klienta - trampolína 140cm

Peter Chaljawski

2399

Pomůcka pro klienta - zátěžová deka

OBALPLAST Smrčí s.r.o.

2299

Pomůcka pro klienta - Piklerův trojúhelník

Miloš Kratochvíl

3000

Pomůcka pro klienta - boxovací pytel

Tectake s.r.o.

1614

Pomůcka pro klienta - magnetická kniha

K + L NET s.r.o.

638

Příspěvek na pobyt klienta - Integrační pobyt

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.

6000

Příspěvek na pobyt pro klienta - Sportovní letní Sportovní Klub policie KOMETA BRNO 3000
tábor

z.s.

Příspěvek na pobyt pro klienta - Sportovní letní Sportovní Klub policie KOMETA BRNO 3000
tábor

z.s.

Příspěvek na integrační pobyt organizaci

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z.s.

30000

Náklady na výše uvedené příspěvky činily celkem 65978 Kč.
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Mimo výše uvedené poskytujeme rodinám příspěvky ve formě vyrobených pomůcek, mezi které
patří třeba laminované režimy, strukturovaná schémata, komunikační deníky a karty, kalendáře,
denních a týdenních plánů.
Dále se jedná o materiál a pomůcky, které slouží pro přímou práci s dětmi a k rozvoji kognitivních
funkcí, senzorického vnímání, psychomotorického vývoje, komunikace, jemné a hrubé motoriky,
povědomí o časové posloupnosti, zrakové a hmatové vnímání atd.
Náklady na výše uvedené příspěvky činily 40315 Kč.

Další formou poskytnutých příspěvků jsou realizované, zprostředkované či přímo financované
terapie, volnočasové aktivity, příměstské tábory a další akce realizované pro děti či celé rodiny.
Mezi ně patří arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hiporehabilitace, senzorická integrace,
plavání, bruslení, pohybový kroužek či příměstský tábor.
Náklady na výše uvedené příspěvky činily 191601,60 Kč
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ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK 2020
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 2020
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 2020 mi byly řádně a včas předloženy pozvánky a zápisy ze zasedání správní
rady Nadačního fondu KOMETA, účetní doklady a účetní závěrka za rok 2020, 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. 2020 do 31. 12. 2020 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 25. 6. 2021
………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2019
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PODĚKOVÁNÍ KLIENTŮ

Děkujeme Nadačnímu fondu Kometa za poskytnutí pomůcek, které nám pomohly při vzdělávání.
Také bychom chtěli mockrát poděkovat Tereze Klikové za naučení znakové řeči a výuku s Dannym.
Dále děkujeme za příspěvek na asistentku, kterou jsme využili, když byly školky zavřené. Ještě
jednou děkujeme, Kometo!
Krásné léto přeje Barbara, Filip, Danny

Rád bych Vám touto cestou poděkoval za snahu
zlepšit nám tento nelehký rok tím, že jste se nám i
přesto všechno snažili pomoci s pořádáním různých
aktivit pro naše děti.
Naše rodina využila možnosti bruslení, a i když bylo
brzy

nuceně

z

epidemiologického

hlediska

ukončeno, určitě si ho náš syn užil. O to víc jsme
ocenili, že jsme si mohli brusle od Vás pouze
zapůjčit a nekupovat nové, protože tento rok (a my
doufáme, že nám to bude situací opět umožněno)
by mu už byly malé :-)
Ještě jednou díky a přikládám Vám k poděkování i
fotky našeho spokojeného syna.
S pozdravem Straka

Není lehké zorganizovat příměstský tábor pro naše výjimečné děti. Tímto bych Vám chtěla
poděkovat za příměstský tábor plný aktivit, na které vzpomíná můj syn Dominik dodnes.
Děkuji Nová
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Moc si vážím toho, co jste jako nadace pro nás nejen v této těžké době udělali a děláte. Velmi si
cením vaší práce a pro mě jako samoživitelku s autistickým synem bylo v roce 2020 obrovskou
pomocí při výpadku výdělku zajištění obědů pro mě a syna. Byla to pro nás opravdu obrovská
pomoc v tak nelehké době. Také online projekty, které jste dělali mi pomohli syna zabavit. Tvoření
bylo inspirativní a zábavné. Jsme rádi, že Vás máme...
Zdravíme a ze srdce děkujeme.
Lucie Vacková se synem Sebastianem (10 let, PAS - atypický autismus)

Dobrý den, moc děkujeme za to, že se náš
syn Dominik v minulém roce mohl
zúčastnit sportovního kroužku. Bylo to
velmi příjemné zpestření v době, kdy
většina aktivit byla omezená.
Také děkujeme za zapůjčení bruslí. Škoda
že bruslení přerušila pandemie. Díky kurzu
bruslení, který jste pořádali se náš syn
naučil bruslit.
Ještě jednou moc děkujeme, rodiče
Dominika Rause

Děkujeme nadačnímu fondu Kometa za půjčení knížek, které nám pomohly opět zase o trochu
více porozumět tomu, jak náš syn vidí svět, ale především za zprostředkování hiporehabilitace,
která mu nesmírně pomáhá.
Hezký den R.

43

V péči NF Kometa jsme od 07/2020. Od samého začátku se nám naplno věnovala Mgr. Jana
Civinová. Moc děkuji za její nasazení, a individuální přístup k našemu synovi. Během léta 2020
jsme navštěvovali cvičení pořádané NF v Brně Ořešíně a paní Civínová k nám jezdila domů, kde se
synem pracovala. Dále jsme využívali možnost zapůjčení pomůcek, knih a her což nám moc
usnadnilo covidové období.
DĚKUJEME ŽE JSTE ❤️ Bartošovi

Chtěli bychom touto cestu poděkovat
Nadačnímu fondu Kometa za podporu,
díky níž můžeme s naším synem Maxem
absolvovat širokou škálu aktivit, které
pomáhají

rozvíjet

jeho

sociální

dovednosti, fantazii i motoriku. Ať už jde o
arteterapii,

organizované

tréninky

bruslení přímo v DRFG areně, plavání nebo
o jednorázově organizované aktivity, jako
jsou např. dětské dny pro děti s poruchou
autistického spektra. Aktivity NF Kometa
umožňují Maxovi realizovat se nad rámec
běžně dostupných možností, v prostředí,
které ho nestresuje a celkově pomáhá k
jeho socializaci.

Rádi bychom touto formou poděkovali všem v Nadačním fondu Kometa za možnost využít pro
syny bruslení, hipoterapii a skvělý příměstský tábor.
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Pro kluky to bylo velké zpestření a zkušenost setkat se v novém prostředí s novými lidmi. Ze strany
pracovníků a lektorů šlo vždy o velmi pečlivě připravené aktivity a maximální ochotu a vstřícnost,
za kterou jim moc děkujeme a vážíme si jejich nasazení.
Kluci se neuvěřitelně zlepšili v bruslení, pohyb je pro ně důležitý a nemáme tolik příležitostí, proto
byla tato aktivita pro nás velkým přínosem stejně jako je hipoterapie. Kluci se díky ní víc
rozmluvili, zbavují se ostychu a pomalu zkouší překonávat určité překážky v kontatku se zvířaty.
Ještě jednou moc děkujeme.
S pozdravem Sixtovi

Dobrý den.
Děkujeme za možnost
navštěvovat
plavání,

kurzy
které

se

Adámkovi moc líbí.
Oceňujeme

příjemný,

individuální a trpělivý
přístup paní trenérky.
Ulbrichtovi

Chtěli bychom poděkovat za půjčování pomůcek zvláště v době uzavírek škol a těsného domácího
soužití a zpříjemnění a využití těchto chvil.
S pozdravem Kičmerová
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Mockrát Vám i celému tymu Nadace Kometa z celého srdce děkujeme za poskytnuté služby.
Především velké poděkování paní Jane, která s Filípkem pracovala a Filípek se za svého velkého
nadšení v mnoha oblastech posunul dopředu. Děkujeme také za zprostředkování a příspěvku na
hiporehabilitaci v centru Epona v Hostěnicíchch. Filípek se vždy další jízdy a koníka Bartika nemohl
dočkat a hiporehabilitace ho vždy velmi uvolnila a uklidnila. Dekuje maminka Helena a Filipek.

Díky NF Kometa mohl mít Filip skvělou
asistentku. Spolu si hrají, učí se, chodí
ven. Já si díky tomu můžu dovolit
alespoň chvilku pro sebe.
Jana Žižkovská

Dobrý den, upřímně bychom chtěli poděkovat za nákup pomůcek např. obrázkové karty pro denní
režim a poskytnutí různých terapií (muzikoterapie, canisterapie) - pro našeho syna Adama 6 let
ve středním spektru autismu.
Přejeme Vám hodně sil a úspěchů i zdraví.
S pozdravem, Horváthovi
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Chtěla bych strašně moc poděkovat nadaci Kometa, která tolik dělá pro rodiny a jejich děti s
autismem. Děkuji za Vaší práci, kterou děláte se srdcem, velkým nadšením a pochopením pro
naše děti.
Já jsem se svojí dcerou využívala arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, navštěvovaly jsme
Dřevěný sad a samozřejmě bruslení, které ke Kometě patří. Na vše se vždy Verča moc těšila, a
mnoho ji to vždy dalo.
Muzikoterapie pro ni byla úžasné uklidnění a Relax. Arteterapie zábava, kreslení a povídání.
Bruslení úžasný sport, zábava a relax. Návštěva Dřevěného sadu byla možnost si vyzkoušet
výrobu dřevěné hračky a poznat nové lidi, opravdu příjemný zážitek.
Věřte, že je tolik složitý najít pro tyto děti aktivitu, přesto mají stejně potřeby, touhy se začlenit
a prožívat život naplno jako ostatní děti. Ano, někdy nemají den, ale umět s nimi pracovat, najít
pochopení, slovo, obejmutí je to, co často potřebují, a to to vše jsem vždy našla na aktivitách
díky Nadačnímu fondu Kometa. Patři jim velký poděkování a nadaci moc přeji, aby měla stále
možnost pomáhat těmto rodinám a obzvlášť dětem.
Děkuji, Jitka a Verča Ostroská.
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Ráda bych poděkovala Nadačnímu fondu Kometa za velkou pomoc mému synovi.
V loňském roce 2020 nás jako všechny ostatní postihla pandemie Sars -Covid -19. V tomto roce
bylo mnoho nečekaných změn a mimo jiné i uzavření škol. Syn končil základní školu a s pomocí
DOUČOVÁNÍ hrazeného nadačním fondem se mohl připravovat na střední školu pro zdravotně
znevýhodněné děti. NF chlapci umožnil učení a doučování prostřednictvím studentky VŠ, která i
takto získává praxi ke svému budoucímu povolání psychologa. Takže pomoc byla a stále je
vlastně 3x :-) Dítě má velkou pomoc s učivem a doučováním s přípravou na přijímací zkoušky a
následně s novým provozem učiva na SŠ, studentka má placenou praxi NF při svém vzdělávání
na VŠ a maminka dítěte má radost, že syn má pomoc a vzdělávací program na který se těší.
Doučování chlapce velmi obohacuje i v komunikaci!
Také mnohokrát děkuji NF jako samoživitelka, která je skutečně na péči a výchovu dítěte sama s
pomocí dočasného dovážení obědů v době pandemie. Zase je to pomoc i na více stranách :-)
Finanční pomoc s obědy, které nám velmi ochotný a milý řidič vozil až domů, a také pomoc
restauraci, které měly z důvodu pandemie omezený provoz.
NF Kometa prostě myslí na vše. Hlavně ale pomoc svým klientům - dětem a jejich rodinám.
Mnohokrát děkuji také za milé a vstřícné jednání všem ve fondu. Svoji práci k dětem se
zdravotním znevýhodněním, které to mají už tak v životě velmi složité dělají skutečně s láskou

♥
S úctou RM
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom upřímně poděkovali všem, kteří naši organizaci podporovali i v nelehkém roce,
kterým rok 2020, bezpochyby byl. Velmi si vážíme každé pomoci, ať finanční, materiální či osobní.
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, ale také lektorům a trenérům, díky kterým máme možnost realizovat volnočasové aktivity a
terapie na odborné úrovni.
Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru, za to, že jsou s námi již několik let,
využívají naše služby a slova chvály, díky kterým víme, že má naše práce smysl!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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HLAVNÍ PARTNER

PODPOŘILI NÁS
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DĚKUJEME
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V Brně dne 25. 6. 2021

………………………………………
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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