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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).
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 a veškeré získané finance
slouží k naplnění našich cílů.
Za své více jak sedmileté působení získal nejen mnoho zkušeností, ale také důvěru klientů, a v
oboru práce s dětmi s autismem i velmi dobré jméno. Realizovali jsme nespočet akcí, terapií a
volnočasových aktivit. Naše služby využívá aktuálně 200 rodin s dětmi s poruchou autistického
spektra a každý týden evidujeme další zájemce. Portfolio našich aktivit je opravdu široké, jako jediná
organizace na Jižní Moravě nabízíme takové spektrum služeb, činností a příspěvků.
První polovina roku byla stejně jako v roce předchozím ovlivněna omezeními v souvislosti
s onemocněním COVID19, čímž byla v tomto období i značně omezena naše činnost. Druhá polovina
roku však přinesla rozvolnění a my jsme tak mohli opět pomalu začít nabízet naše služby klientům,
avšak za dodržení platných opatření.
V srpnu roku 2021 jsme se rozhodli ve spolupráci s HC Kometa Brno založit další organizaci, která
služby nadace doplní a nabídne je i osobám s autismem starším osmnácti let. Do naší modrodrobílé
jsme tak přivítali organizaci s názvem Modrá pomáhá, z. s. Založením spolku se nám otevřeli nové
možnosti nejen na poli působení, vzdělávání, výchovy a realizaci akcí pro osoby s poruchou
autistického spektra, ale také se nám rozšířily možnosti v oblasti čerpání dotací a grantů.
Modrá pomáhá, z. s. vznikla jako organizace doplňující a navazující na služby dlouhodobě
fungujícího Nadačního fondu KOMETA. Jak již bylo řečeno, založením spolku jsme mohli reagovat na
stále se zvyšující poptávku potřeb osob s poruchou autistického spektra a máme možnost rozšiřovat
nabídku služeb a navyšovat kapacity. Spolek tak nabízí své služby nejen dětem, ale i dospělým s
diagnózou poruch autistického spektra žijících na území Jihomoravského kraje. Jedná se zejména o
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volnočasové aktivity, terapie, sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem či semináře,
workshopy a setkávání pro rodiče a širokou veřejnost.
Nadační fond KOMETA tu pro klienty zůstal i nadále a rodinám s dětmi s poruchou autistického
spektra nabízí materiální a finanční příspěvky související s výchovně vzdělávací oblastí. Podporuje
jednotlivce i organizace podporující osoby s autismem a do budoucna má v plánu zaměřit svoji
pomoc i na dospělé s diagnózou autismu. Velmi úzce spolupracuje se spolkem Modrá pomáhá,
zejména pak na projektech, které mají dlouholetou tradici.
Věříme, že tato cesta je přínosná především pro klienty, protože nabízí spektrum možností a
dává nám prostor pracovat na projektech, ve kterých vidíme velký potenciál. Rádi bychom jednou
osobám s autismem a jejich rodinám nabídli komplexní služby, abychom jim usnadnili nelehkou
cestu, kterou ve svých životech prochází. Na základě našich zkušeností víme, že právě zmiňovaná
komplexnost je stěžejní a budeme při naší práci dělat maximum, abychom klientům byli tak silnou
oporou, jako doposud.
V následujících řádcích Vás tak seznámíme s naší činností, která bude v podstatě rozdělena na
dvě části, a to před založením spolku a po založení spolku, protože tímto milníkem se pozměnil i
způsob podpory klientů Nadačního fondu KOMETA.
Velké díky patří Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat! Protože i díky Vám máme možnost
se rozvíjet a pomáhat stále širší skupině zájemců o naše služby. Děkujeme!
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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

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook: Nadační fond Kometa
Instagram: nfkometa

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

•

KOMETA GROUP, spolek (člen správní rady) zastoupený panem Liborem Zábranským

REVIZOR
•

paní Renata Zabranská

PATRON
•

pan Tomáš Matonoha
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ZAMĚSTNANCI
Mgr. Tereza Kučerová (koordinátorka, 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 – 8/2021)
•

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

Mgr. Jana Civínová (sociální pedagog, 3/2020 – 5/2021)
•

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

Mgr. Michaela Nevrlková (koordinátorka, 10/2021 – současnost)
•

ekonomický úsek, příspěvky, agenda spojená s dobrovolníky a asistenty, úvodní schůzky s
klienty

Bc. Dominika Kmentová (koordinátorka, 8/2021 – 1/2022 - poté v Modrá pomáhá, z.s.)
•

ekonomický úsek, agenda spojená s terapiemi a volnočasovými aktivitami, úvodní schůzky s
klienty

Mgr. Lenka Staníčková (speciální pedagog, 10/2016 – 1/2022 – poté v Modrá pomáhá, z.s.)
•

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

Bc. Helena Dohnálková (speciální pedagog, 9/2021 – 1/2022 – poté v Modrá pomáhá, z.s.)
•

speciálně pedagogická, sociální a poradenská činnost, výchovně – vzdělávací činnost s dětmi
s PAS
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O NÁS
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).
Za dobu svého působení pomohla více než dvěma stovkám rodin.
Věnujeme se osobám s autismem na území Jihomoravského kraje. Mezi služby, které
poskytujeme, patří především poskytování materiální a finanční podpory rodinám související s
výchovně vzdělávací oblastí, zapůjčení pomůcek, ale také podpora jednotlivců a organizací
podporující osoby s autismem.
Organizujeme kulturní, sportovní a zábavní akce pro naše klienty a spolupodílíme se na
financování a přípravě jednotlivých terapií a aktivit organizovaných spolkem Modrá pomáhá, který
jsme založily jako organizaci doplňující a navazující na služby dlouhodobě fungujícího Nadačního
fondu KOMETA.

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 a dospělé osoby s diagnózou PAS, případně s podezřením na
tuto diagnózu na území Jihomoravského kraje a jejich rodiny.
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CO KLIENTŮM NABÍZÍME?

Veškerá naše činnost směřuje k podpoře výchovy a vzdělávání dětí.
Námi poskytované služby probíhají v chráněném prostředí a jsou uzpůsobené specifickým
potřebám dětí s autismem
Naši zaměstnanci, ale i dobrovolníci, asistenti, terapeuti či trenéři jsou řádně proškoleni pro práci
s osobami s PAS.
Nabízíme Vám vstřícné a přátelské prostředí, které respektuje individualitu jedince.
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SLUŽBY POSKYTOVANÉ DO SRPNA 2021
•

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

•

setkávání rodičů dětí s PAS

•

odborné přednášky

•

organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS:
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ARTETERAPIE
V arteterapii neboli terapii uměním používáme výtvarné metody k seberozvoji v různých
úrovních, od komunikace a spolupráce přes práci s emocemi. Aktivity nastavujeme individuálně
každému dítěti s respektem k jeho osobnosti a potřebám, aby pro něj byla návštěva vždy příjemná a
zajímavá. Seznamujeme se s různými materiály a technikami a učíme se s nimi zacházet tak, aby nám
sloužily jako prostředek komunikace, relaxace a zábavy. Důležitý je pro nás pozitivní zážitek při tvorbě
a dobré vztahy, které ve skupině budujeme. Přestože pro nás není tak důležitý konečný výsledek naší
práce, máme být na co hrdí a nebojíme se naši tvorbu ukázat ostatním.
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MUZIKOTERAPIE
V muzikoterapii je využíváno hudby a různých hudebních prvků k terapeutickému účinku. Za
použití hudby, písní a rytmů se snažíme u dětí v rámci této terapie rozvíjet především komunikaci,
hrubou a jemnou motoriku či kooperaci s druhými. V rámci této terapie se děti setkají s různými
obvyklými i neobvyklými hudebními nástroji, zpěvem a pohybem. Prostor vždy je také ale ponechán
relaxaci, kdy děti můžou v klidu odpočívat za poslechu různých zvuků, písní nebo například si zkusit
kreslení do hudby. Muzikoterapie není tedy jen aktivitou aktivizační, ale také relaxační.
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BRUSLENÍ
Bruslení probíhá přímo na ledové ploše ve Winning Group Areny. Kurz je rozdělen na dvě
skupiny – začátečníky, a pokročilé. Děti nejsou na ledě samy, ale bruslení je nabízeno i pro jejich
rodiny (sourozence, rodiče, prarodiče či asistenty). Kromě rozvoje motoriky, koordinace a zapojení
do řízených aktivit je tak součástí i rodinná zábava.
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PLAVÁNÍ
Plavání již několik let probíhá na bazénu Ponávka. Bazén nám již několik let vychází vstříc a
my jsme vděční za bezproblémovou spolupráci. Kurz plavání je u nás velmi žádanou aktivitou, neboť
jsme jedna z mála organizací, která tento kurz nabízí čistě dětem s diagnózou PAS. Kurz plavání je
rozdělen na dvě skupiny. V první skupince najdete většinou menší děti, které ještě neumí plavat a
hlavním cílem je tedy seznámit je s vodou a nemít z ní strach. Pro děti jsou připravené základní
koordinační aktivity, ale i zábavné a naučné aktivity ve vodě. Druhou skupinku naopak navštěvují již
větší děti, které umí plavat a ve vodě se cítí jistě. V této skupince probíhá trénink různých plaveckých
stylů, ale čas se vždy najde i na volnou hru a skupinové aktivity, kdy se děti mezi sebou mohou naučit
více komunikovat.
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POHYBOVÝ KROUŽEK
Místem konání pohybového kroužku je tělocvična v ZŠ Štolcova. Za poskytnutí tělocvičny jsme
ZŠ Štolcova opravdu vděční a jsme rádi za naši dlouhodobou spolupráci. V pohybovém kroužku je u
dětí hravou a strukturovanou formou rozvíjena hrubá motorika, koordinace, komunikace, týmová
práce aj. Děti v rámci kroužku absolvují jednoduché sportovní aktivity s využitím různých speciálních
pomůcek. Pro první skupinku menších dětí jsou vždy připraveny individuální stanoviště plné různých
aktivit, které absolvují s pomocí rodičů nebo asistentů. U větších dětí je kladen důraz spíše na
kolektivní hry a týmové sporty.
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SLUŽBY POSKYTOVANÉ OD SRPNA 2021
KONZULTACE
Na základě dlouholetých zkušeností s prací s dětmi s poruchou autistického spektra klientům
nabízíme konzultace v sociální i speciálně pedagogické oblasti, doporučení odborníků pro práci s
osobami s poruchou autistického spektra či ostatních organizací podporujících osoby s autismem.
V rámci konzultace nabízíme klientům doporučení odborníků pro diagnostiku PAS či pro
speciálně pedagogickou, psychologickou či lékařskou péči o děti s autismem.

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.
Pomůcky je možné zapůjčit do domácího prostředí, ale jsou také používány speciálními
pedagogy při přímé práci s dítětem.

PŘÍSPĚVEK NA POMŮCKY/SLUŽBY
Příspěvek je klientovi nabídnut zejména na financování pomůcek, literatury, terapií, externích
volnočasových aktivit, pobytů a dalších služeb, činností a předmětů spojených s podporou výchovy
a vzdělávání osoby s autismem.
Po schválení příspěvku je s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na
základě té je klientovi zakoupen či proplacen dohodnutý předmět/služba. K proplaceným
předmětům/službám jsou dodávány dodatky se specifikací příspěvku a s přehledem finančního
čerpání.
Klient má nárok žádat o jeden příspěvek pro jednu osobu, který může čerpat průběžně.
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PŘÍSPĚVEK NA REPASOVANOU TECHNIKOU
Příspěvek je klientovi nabídnut na financování repasované techniky poskytované firmou
Tera.cz (www.tera.cz). Jedná se zejména o notebooky, počítače, tablety, telefony a další elektroniku.
Příspěvek je určen na podporou výchovy a vzdělávání dítěte s autismem.
Po schválení příspěvku je s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na
základě té je klientovi zakoupen dohodnutý produkt.
Klient má nárok žádat o jeden příspěvek na jedno dítě, který může čerpat jednorázově.

PŘÍSPĚVEK NA OSOBNÍ ASISTENCI
Příspěvek je klientovi nabídnut na financování 300 hodin osobní asistence. Osobní asistent
vykonává zejména činnosti spojené s podporou výchovy a vzdělávání osoby s autismem. Jedná se
například o doučování, nácviky sebeobsluhy, nácviky sociálních dovedností, doprovázení dítěte,
asistence na táborech či jiných pobytech atd.
Příspěvek je určen klientům ve špatné finanční a sociální situaci. V případě schválení
příspěvku je s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na základě té je
klientovi služba osobní asistence hrazena. Smlouva se neváže na jednoho asistenta, ale na počet
odpracovaných hodin.
Klientovi nabízíme možnost hledání i zaškolení asistenta, se kterým následně uzavřeme
Dohodu o provedení práce. Pomoc s hledáním i zaškolením asistenta nabízíme i těm klientům,
kterým nebude příspěvek na osobní asistenci schválen.
Klient má nárok žádat o jeden příspěvek pro jednu osobu, který může čerpat průběžně. Pro
podání žádosti o příspěvek je nutné vyplnit Čestné prohlášení o výši příjmů a výdajů žadatele.
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EXTERNÍ SLUŽBY
HIPOREHABILITACE EPONA
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv ve středisku
HIPOREHABILITACE EPONA (www.hipoterapie.cz) Brno v Hostěnicích u Brna v jezdeckém areálu U
Čapků.
Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně
připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a
cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické
chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních
procesů jedince, a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na
úrovni sociální.
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

HIPOREHABILITACE BRNO
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv terapie
HIPOREHABILITACE BRNO (www.hiporehabilitacebrno.cz) na ranči ve Zlobicích u Kuřimi.
Hiporehabilitace představuje veškerá odvětví rehabilitace, kde se setkává člověk a kůň. Dělí
se na čtyři základní odvětví: hipoterapie, aktivity s využitím koní, psychoterapie pomocí koní a
parajezdectví. Hiporehabilitace Brno se věnuje všem těmto odvětvím. Terapie probíhá pod vedením
paní Dospíšilové na ranči ve Zlobicích u Kuřimi. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá
přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením
fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví a je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna terapeutická
jednotka trvá 20 minut a je určena dětem do 45 kg. Je vhodná pro pacienty již od 2 měsíců, není
omezena věkem, pouze hmotností jezdce. Terapie je velmi účinná u pacientů postiženými dětskou
mozkovou obrnou, svalovou atrofií, hypotonií, autismem, Downovým syndromem, ADHD,
opožděným vývojem a dalšími poruchami tělesnými i psychickými.
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.
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KOUZELEN
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv centra
multismyslového centra/snoezelenu KOUZELEN, z.s. (www.kouzelen.cz) v Kuřimi. Centrum je
zaměřené na děti s PAS, ADD, ADHD a SPU.
Kouzelen, z.s. poskytuje terapii a poradenství v oblasti smyslové stimulace a také reedukaci
dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Je přístupné všem, a především dětem s PAS, ADD, ADHD a PCHaE.
Je významným pomocníkem v péči o děti s využitím multismyslového přístupu.
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

STUDIO ILONY HRBÁČKOVÉ
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěvy Studia Ilony
Hrbáčkové (www.seminarehrbackova.cz) ve Slavkově. Multismyslové studio s bohatě vybavenými
místnostmi nabízí vzdělávací programy pro rodiče a děti, pro školy a školky, diagnostiku poruch učení
pomocí moderních smyslových pomůcek a také místnost čistě pro uvolnění a relaxaci.
Multisenzorická místnost nabízí vestibulární a proprioreceptivní smyslové podněty, které
malým klientům chybějí nejvíce. Poruchy senzorické integrace se promítají do každodenního
fungování a 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.
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
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.
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VERHEUL NEUROSENZORICKÉ CENTRUM
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěvy Verheul
neurosenzorického centra (www.verheul-centre.com) v Ostravě, které se zabývá koherentní
rehabilitací, jejímž základem je neurosenzorický světový koncept Snoezelen-MSE.
Jedná se o JEDINÉ NEUROSENZORICKÉ CENTRUM na území České a Slovenské republiky, které
je provozováno pod vedením mezinárodní lektorky Snoezelen-MSE a se záštitou zakladatele
Snoezelen-MSE konceptu Ada Verheula.
VERHEUL centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením.
Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení,
seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních
vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

ONLINE PORADENSTVÍ KATARÍNA KRAHULOVÁ
Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady online konzultace s Mgr.
Katarínou Krahulovou, Ph.D., (www.krahulovakatarina.blogspot.com) lektorkou, pedagogem,
terapeutkou, koučkou, a hlavně mámou Františka, dítěte s poruchou autistického spektra.
Katarína při své práci vychází ze své dvanáctileté konzultační praxe, zejména pedagogogické
a psychologické, z práce s pedagogy, řediteli škol, studenty VOŠ a VŠ, ale také rodiči. Pracuje formou
facilitace a rozhovoru, čerpá zejména z pozitivní, behaviorální a gestalt psychologie.
Vzhledem k praxi sociálního pracovníka a pedagoga spolupracuje také s rodinami v oblasti
péče o dítě a vzdělávání a sama jako matka dítěte se speciálními potřebami sdílí své zkušenosti s
dalšími rodiči.
Pokud má klient zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční
podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.
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OSTATNÍ AKCE
AKCE PRO DĚTI
MODRÉ DOPOLEDNE
Každý rok v dubnu (2. duben – Světový den zvýšení povědomí o autismu) pořádáme mnoho
akcí, jejichž cílem je podpora osob s autismem. V rámci projektu Kometa svítí modře, pořádáme
například dětský den pro registrované děti s autismem a jejich rodiny s názvem Modré dopoledne.
Zábavní a sportovní dopoledne je určené dětem s poruchou autistického spektra, jejich
sourozencům, rodičům či pečujícím. Akce není veřejná a je určena účelně výše zmíněné cílové
skupině z důvodu zajištění příjemného a chráněného prostředí. Nejen to, ale i zajištěné chráněné
prostřední, vhodně zvolené aktivity a zajištěn odborný personál, si návštěvníci vždy chválí nejvíce
Pro účastníky jsou vždy připraveny soutěžní i nesoutěžní. Akci pořádáme v prostorách
Winning group arény.
V roce 2020 a 2021 jsme dětské dny bohužel realizovat nemohly.

VÍKENDOVÉ POBYTY
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 a pro starší děti, 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.
V roce 2020 a 2021 jsme bohužel Víkendové pobyty realizovat nemohli.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory realizujeme v prostorách Winning Group Areny, a jejich náplní je zajištění
plnohodnotného programu pro děti s autismem za pomocí osobních asistentů. Tábory realizujeme
ve dvou termínech, pro mladší a pro starší děti. Věku a schopnostem dětí je také uzpůsobeno téma
a plánované aktivity.
Tábor probíhá o prázdninách 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. V rámci programu trávíme čas nejen v prostorách
Areny, ale také mimo ni, například návštěvou JumpParku, VIDA! Science centra či obory Holedná.
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OSTATNÍ AKCE
KOMETA SVÍTÍ MODŘE
S ohledem na omezení spojenými s onemocněním COVID19 jsme nemohli v roce 2021
uspořádat dětský den, ale projekt jsme podpořili oblečením modrých barev, abychom vyjádřili
podporu osobám s poruchou autistického spektra.
Organizovali jsme také soutěž na našem charitativním e-shopu. Za předměty zakoupené v
jakékoli hodnotě na našem e-shopu během měsíce dubna, byli zákazníci zařazeni do slosování o ceny.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ – DEN OTEŘENÝCH DVEŘÍ
V prosinci jsme uspořádali Den otevřených dveří v Nadačním fondu KOMETA a Modrá
pomáhá, z.s. Návštěvníci si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory, seznámit se s naší činností
a společně se naladit na vánoční atmosféru. Představili jsme také náš kolektiv a především služby,
které rodinám s dětmi i dospělým s poruchou autistického spektra nabízíme.
Součástí programu byl i workshop, přednáška a bruslení pro návštěvníky. Bylo připraveno
drobné vánoční občerstvení i fotokoutek.
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VÝUKA STUDENTŮ PSYCHOLOGIE
V rámci předmětu „Práce s dětmi s poruchou autistického spektra“ probíhá na základě spolupráce s
Masarykovou univerzitou výuka studentů psychologie. Ti se v rámci předmětu seznamují s
problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni, tudíž se účastní 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.

24

CHARITATIVNÍ AKCE
KOMETA GOLF CHALLENGE
V srpnu se v krásném prostředí golfového resortu Kaskáda konal již 7. ročník charitativního
turnaje Kometa Golf Challenge. Výtěžek z této akce putoval ve prospěch naší organizace, a my jsme
opravdu rádi za podporu, které se nám prostřednictvím turnaje dlouhodobě dostává. Děkujeme také
HC Kometa Brno za pomoc a spolupráci s organizací turnaje, a také všem zúčastněným partnerům,
přátelům klubu a dalším hostům za podporu.
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AUKCE DRESŮ
HC Kometa Brno nás dlouhodobě podporuje, mimo jiné i prostřednictvím aukce dresů.
Fanoušci Komety a vášniví sběratelé hokejových cenností mají pravidelně možnost vydražit hrané
dresy hráčů HC Kometa Brno. V srpnu se tak konala dražba dresů z uplynulého extraligového ročníku
2020/2021 - konkrétně se bude jednalo o modrou sadu dresů ze základní části a bílou variantu
určenou pro playoff. Výtěžek z aukce putoval na podporu naší činnosti a my tímto děkujeme všem,
kteří se nás rozhodli podpořit.
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HOKEJOVÁ TOMBOLA 50:50
Tombolu 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.

SRAZ KAMIONŮ V BUKOVINCE
V červenci se konal již 12. ročník srazu kamionů v Bukovince. Tradiční akce, které jsme se již
5. rokem účastnili, a jejímž výtěžkem podporují organizátoři činnost naší organizace. Výtěžek z
letošního ročníku putoval na podporu rodiny Bartoníkových, jejichž dům zasáhlo tornádo a sami
pečují o Matýska, který má diagnózu autismu.

CHARITATIVNÍ E-SHOP
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.

PODPORA RODIN ZASAŽENÝCH TORNÁDEM
V červnu loňského roku zasáhla celou republiku zpráva o rodinách, které kvůli tornádu přišly
téměř o vše a život se jim obrátil vzhůru nohama. Nadační fond KOMETA i HC Kometa Brno nabídli
zasaženým rodinám podporu. Nadační fond KOMETA nabídl pomoc a podporu rodinám s dětmi s
autismem zasaženým tornádem, žijícím v okresech Břeclav a Hodonín a nabídku pomoci využila
rodina Bartoníkových z Mikulčic.
Jindra a Jiří Bartoníkovi mají dva syny, z nichž mladší Matýsek je mentálně i fyzicky
hendikepovaný, má, mimo jiné, DMO, epilepsii a poruchu autistického spektra. Rodině z domu zbyly
podstatě jen obvodové zdi, takže je čekala nákladná rekonstrukce celé nemovitosti. V současné době
již v domě rodina bydlí, ale čeká je ještě nákladná a náročná rekonstrukce a vybavování domu.
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Rodině jsme krátce po zasažení tornádem přivezli Matýskovy oblíbené plyšáky, o které při
tornádu přišel, ale také komeťácké věci, které ho jako velkého fanouška Komety potěšily. Klíčové pro
ně byly a stále jsou finance. Rodině nabídla materiální pomoc i jiná organizace, která se rozhodla
Matýskovi pořídit pomůcky pro jeho rozvoj, případně vybavení pokoje.
Naše organizace pak umožnila zprostředkovat finanční sbírku právě na podporu rodiny a dle
dohody s nimi a na základě potřeb, poputuje vybraná částka jako příspěvek na pořízení automobilu,
kam by se vešel Matýskům vozíček, a které bude uzpůsobeno jeho potřebám. Rodina bude
automobil pořizovat během roku 2022 a mimo námi poskytnuté částky využije Příspěvek na zvláštní
pomůcku poskytovaný ministerstvem práce a sociálních věcí.
Na podporu rodiny Bartoníkových na náš účet celkem doputovalo krásných 99 117,80,-Kč,
přičemž k částce připočítáme ještě výtěžek z akce zvané Sraz kamionů, která se každoročně koná v
obci Bukovinka a jejíž výtěžek putuje na podporu naší organizace. Letos se organizátoři rozhodli
výtěžkem podpořit právě Matýska a jednalo se o celkovou částku 60 888,-Kč. Děkujeme! Celkem
dárci přispěli na rodinu Bartoníkových částkou ve výši 160 005,80,-Kč. Nadační fond se rozhodl částku
zaokrouhlit na 200 000,-Kč. To je finální částka pro rodinu Bartoníkových, kterou je i sbírka pro rodinu
k říjnu roku 2021 ukončena.
Děkujeme z celého srdce každému, kdo se rozhodl přispět! A poděkovat by chtěla za celou
rodinu i maminka Matýska, paní Jindra Bartoníková. „Rádi bychom moc poděkovali všem, kteří nám
pomohli, ať už finančně, fyzicky či nám byli oporou. Je neuvěřitelné, jak velká vlna pomoci a solidarity
se zvedla, a to i v tak náročné době. Velmi si vážíme každé pomoci i podpory, které se nám dostalo.
Přejeme všem do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti, pohody a klidu.“
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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, prostřednictvím zřízeného
bankovního účtu a prodejem nadačních předmětů.
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. 2021 bylo uskutečněno čtvrté průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.
Celkem Nadační fond KOMETA získal prostřednictvím VEŘEJNÉ SBÍRKY 980 802,92 Kč. Patří
sem finance získané prostřednictvím sbírkových pokladniček, prodeje nadačních předmětů a přijaté
dary. Dary částky vyšší než 10 000 Kč připsané na bankovní účet, přehled otevřených sbírkových
pokladniček a prodaných nadačních předmětů naleznete v níže uvedené tabulce. Děkujeme ale všem
dárcům, kteří naši činnost podporují jakoukoliv finanční částkou.
Za uplynulý rok poskytl Nadační fond KOMETA příspěvky ve výši 966 893,92 Kč. Mezi něj patří
jak přímá materiální či finanční pomoc rodinám nebo organizacím věnujícím se problematice PAS,
tak zakoupení prostředků nutných pro přímou práci s dětmi. Jedná se také o proplacení mzdových
nákladů pracovníků pracujících s dětmi, jejich další vzdělávání či náklady spojené se zasíláním
prodaných nadačních předmětů. Patří sem i náklady spojené s realizací volnočasových aktivit, terapií
či pobytů. Přehled poskytnutých příspěvků klientům najdete v následující tabulce.
Nadační fond pro svoji činnost využívá nejen sbírkový, ale také provozní účet. Ten slouží pro
hrazení nákladů nutných na zajištění provozu organizace. Spadají sem například mzdy, kancelářské
vybavení, pohonné hmoty a další výdaje související s provozem automobilu. I ve prospěch tohoto
účtu jsou poskytovány dary, jejichž přehled, stejně tak jako přehled výdajů, je zahrnut v účetní
závěrce za rok 2021.
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SEZNAM PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DARŮ
NA SBÍRKOVÝ ÚČET
PŘIJATÉ DARY
DÁRCE

ČÁSTKA NAD 10 000 Kč

KOMETA GROUP,a.s.

200 000,00 Kč

KOMETA GROUP,a.s.

100 340,00 Kč

Jaroslav Bureš

41 000,00 Kč

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

50 000,00 Kč

PS BRNO, s.r.o.

36 000,00 Kč

CONCEPT LINE s.r.o.

20 000,00 Kč

ZOŠI TRANS, s.r.o.

20 000,00 Kč

ANONYMNÍ DÁRCE

33 333,00 Kč

CAZZUOLA a.s.

20 000,00 Kč

ANONYMNÍ DÁRCE

32 000,00 Kč

GAUTE, a.s.

20 000,00 Kč

Tripoli recent, s.r.o.

30 000,00 Kč

Martin Zaťovič

41 000,00 Kč

PSK Group, spol. s r.o.

10 000,00 Kč

KOMETA GROUP,a.s.

60 000,00 Kč

Fritz Hochholzer

24 484,80 Kč

Michalec Miroslav

10 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ POKLADNIČKY

ČÁSTKA

DRFG ARENA

6 771,00 Kč

DRFG ARENA

3 445,00 Kč

Hostinec Rakovec, Bukovinka

33 971,00 Kč

Golfová resort Kaskáda, Kuřim

36 750,00 Kč

PRODEJ NADAČNÍCH PŘEDMĚTŮ - KUPUJÍCÍ

ČÁSTKA
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KOMETA GROUP, A.S.

6 700,00 Kč

KOMETA GROUP, A.S.

15 000,00 Kč

Babák, Radim

200,00 Kč

Bartošová Ivona

350,00 Kč

Beranová Martina

1 100,00 Kč

Blatová Jaroslava

1 219,00 Kč

BON AMI RESTAURANT

1 500,00 Kč

BUJARKOVA GABRIELA

670,00 Kč

Černý Dominik

500,00 Kč

Dolíhalová, Michaela

300,00 Kč

DVORAKOVA KRISTYNA

770,00 Kč

GYURKOVITSOVÁ MÁRI

200,00 Kč

HAVLENA VLADISLAV

1 247,00 Kč

Hejtmánková Kristýna

299,00 Kč

Ing. Jiří Němec

500,00 Kč

Ing. Jiří Němec

270,00 Kč

JANECKOVA RADMILA

800,00 Kč

JANECKOVA RADMILA

1 350,00 Kč

Jiří Majer

670,00 Kč

Kliková, Gabriela

400,00 Kč

KONEČNÝ LUKÁŠ

300,00 Kč

Kousal Lubomír,Ing.

370,00 Kč

Krestová Zuzana

870,00 Kč

Kuchtová Lenka

1 670,00 Kč

LENKA VYSTAVELOVA

996,00 Kč

MATERSKA SKOLA KOMET

800,00 Kč

Michaela Dudková

498,00 Kč

Michaela Maierová

570,00 Kč

Michaela Pešíková

1 997,00 Kč

NEMEŠKAL MICHAL

500,00 Kč

Pavel Hloušek

70,00 Kč
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Pivecková Barbara

200,00 Kč

POKORNÁ JIŘINA

1 010,00 Kč

REGNARDOVÁ IVANA

518,00 Kč

Schejbal Luboš,DiS.

600,00 Kč

Sytař Milan

400,00 Kč

ŠTRŮBLOVÁ HELENA

670,00 Kč

Truhlář, Petr

518,00 Kč

VECERKOVA NELA

200,00 Kč

Vlasta Humpová

470,00 Kč

Vojtěšková Lenka

1 260,00 Kč

WUJČÍK JIŘÍ

1 000,00 Kč

ZABLOUDIL LIBOR

600,00 Kč

Zezulková Naděžda

518,00 Kč
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POSKYTNUTÉ DARY/PŘÍSPĚVKY
POMŮCKA
Příspěvek - terapie
Příspěvek - terapie 02/2021
Příspěvek - pomůcky
Příspěvek - pomůcky
Příspěvek - terapie 03/2021
školení - logopedie a arteterapie
Příspěvek - terapie 05/2021
notebook HP EliteBook, Lenovo Yoga
Book pro klienta
notebook HP EliteBook pro klienta
POCO F3 Night Black pro klienta
notebook - HP EliteDesk + monitor
pro klienta
divadelní představení
využití bazénu a služby plaveckého
instruktora
tablet - iPad Air 2 128Gb
vstupné do VIDA!SC
vstupné do JumpPark Brno
obědy pro děti na příměstský tábory
Relax potahy
Poskytnutí služeb - září
Zátěžová deka
Úchyty na lezeckou stěnu do
Kouzelenu
vstupné biofeedback
Kurz CŽV
iPad pro klienta
Židle na terapie
Kouzelen Tesařovi
Terapie Stárková
Představení pro klienty
Potřeby na terapie
Potřeby na terapie
Aplikace Komunikační deník
Tablet pro klienta
Literatura

FIRMA

CENA

Pevný kořínek, z.ú.
Pevný kořínek, z.ú.
K + L NET s.r.o.
FITNESSWORLD.CZ, s.r.o.
Pevný kořínek, z.ú.
PhDr. Petr Staníček
Pevný kořínek, z.ú.
TERA Systems s.r.o.

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 860,00 Kč
2 440,00 Kč
2 000,00 Kč
4 762,00 Kč
2 000,00 Kč
14 980,00 Kč

TERA Systems s.r.o.
TERA Systems s.r.o.
TERA Systems s.r.o.

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
9 998,00 Kč

Divadlo Plyšového Medvídka, z.s.
STAREZ - SPORT, a.s.

5 000,00 Kč
3 051,40 Kč

TERA Systems s.r.o.
Moravian Science Centre Brno,
příspěvková organizace
JumpPark s.r.o.
KOMETA PUB, s.r.o.
Tuli.cz, s.r.o.
Pevný kořínek, z.ú.
OBALPLAST Smrčí s.r.o.
MAKAK Holds s.r.o.

5 000,00 Kč
1 740,00 Kč

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

2 500,00 Kč

Masarykova univerzita
TERA Systems s.r.o.
PETONA CZECH s. r. o.
Kouzelen z.s.
Kouzelen z.s.
Divadlo Aldente, z.s.
ACTIVA spol. s r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
Tomáš Chládek
TERA Systems s.r.o.
Pasparta Publishing, s.r.o.

2 500,00 Kč
5 000,00 Kč
8 147,79 Kč
1 200,00 Kč
1 800,00 Kč
3 500,00 Kč
97,00 Kč
2 294,00 Kč
14 520,00 Kč
5 000,00 Kč
4 276,00 Kč

2 640,00 Kč
20 700,00 Kč
4 807,00 Kč
1 000,00 Kč
2 541,00 Kč
2 421,00 Kč
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Terapie pro klienta
Pomůcka pro klienta
Služby pro klienta

Potřeby na arteterapii
Přijatá zálohová faktura od
dodavatele
příspěvek Kouzel
kancelářské potřeby
tonery
kancelářské potřeby
Nábytek na terapie
Didaktické pomůcky
Potřeby na výrobu pomůcek
Pomůcka pro klienta
Pomůcka pro klienta
Pomůcka pro klienta
ZTRACENÝ DOKLAD
ZTRACENÝ DOKLAD
potřeby na výrobu dalších pomůcek
náhradní hlavice na kartáč, papírové
role
dortová krabice¨
Úhrada OZ č. 211900104, barvivo
kancelářské potřeby
Jízdenky MHD - příměstský tábor
Potřeby na terapie
Papír
Dezinfekční prostředky
Pomůcka pro klienta
pomůcky pro klienty
Pomůcky
Pomůcky

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Internet Mall, a.s.
Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zdravotně znevýhodněné,
Brno, Kamenomlýnská 2
SEVT, a. s.
SEVEN SPORT s.r.o.

2 500,00 Kč
1 136,00 Kč
3 000,00 Kč

Internet Mall, a.s.
SEVT, a. s.
TONERMAX, s.r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
Veronika Kosánová
SEVT, a. s.
FAMICO, s.r.o.
K + L NET s.r.o.
Soukromá klinika LOGO s.r.o.
lidl
BILLA, spol. s r. o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
TIGER STORES CZECH REPUBLIC s.r.o.

3 273,00 Kč
2 587,00 Kč
8 519,00 Kč
5 193,00 Kč
11 671,00 Kč
5 204,00 Kč
1 655,00 Kč
2 289,00 Kč
499,00 Kč
803,00 Kč
261,40 Kč
179,60 Kč
6 586,00 Kč
460,00 Kč

WIKY, spol. s r. o.
Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.
Krahulová a syn, s.r.o.
Valmont
IKEA Česká republika, s.r.o.
ARKA SG, s.r.o.
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Decathlon
SPORTISIMO s.r.o.
Lidl Česká republika v.o.s.
Juris Active

59,00 Kč
43,60 Kč
100,00 Kč
560,00 Kč
4 178,00 Kč
145,70 Kč
1 099,00 Kč
999,00 Kč
617,00 Kč
2 276,00 Kč
2 996,00 Kč

5 439,00 Kč
7 080,00 Kč
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ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK 2021
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 2021
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 2021 mi byly řádně a včas předloženy pozvánky a zápisy ze zasedání správní
rady Nadačního fondu KOMETA, účetní doklady a účetní závěrka za rok 2021, 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. 2021 do 31. 12. 2021 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 24. 6. 2022
………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2021
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PODĚKOVÁNÍ KLIENTŮ

Rádi bychom poděkovali NF Kometa za poskytnutí daru, který jsme použili na pořízení
ortopedického chodníku Muffik. Našemu dítěti moc pomáhá při pohybových aktivitách i relaxaci.
Zároveň jsme moc vděční za všechny aktivity a terapie, které NF Kometa pořádá. Velice si ceníme
vstřícného přístupu a možnosti si zapůjčit knihy či hry, které naše dítě posouvají dál.
S úctou Bartošovi.

Díky vám, Tera.cz a paní Habermannové máme tablet, kde můžou holky hrát vzdělávací hry a
večer sledovat pohádky za odměnu. Moc nám tenhle příspěvek pomohl. Dcerka miluje hudbu,
která ji uklidňuje, takže ji mužů pouštět písničky.
S pozdravem
Surmařová a dcerka Nikitka

Dobrý den,
tímto bych ráda poděkovala nadačnímu fondu Kometa za poskytnutí finančního daru v roce 2021
na pomůcku zvanou Z-viber. Jedná se vibrační orofaciální pomůcku na stimulaci nervových
zakončení. Opravdu velice děkuji za svoji dcerku Leoni.
Vondráčková Lenka
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Dobrý den,
chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám a Vašemu nadačnímu fondu Kometa za zakoupení
závěsného vaku a Montesorri houpačky. Chtěla jsem Tomovi pořídit věc která ho neomrzí
pomůže se zrelaxovat a rozvíjet motoriku. Bez vašeho finančního příspěvku bych nedokázala
Tomovi pořídit zavinovací vak a Montesorri houpačku. Děkuji Vám za to že pomáháte rodinám a
dětem s PAS.
Veronika Ratuská

Velmi si vážíme poskytnuté finanční pomoci k zakoupení pomůcek pro Patrička. Pohybová sada
nám umožňuje rehabilitaci v domácím prostředí a přináší radost i magnetická stavebnice jako
funkční nástroj k rozvoji motoriky.
Děkujeme mockrát Nadačnímu fondu Kometa i spolku Modrá pomáhá.

Rada bych moc poděkovala za poskytnutí příspěvku na neurovývojovou terapii pro Filípka. Zatím
jsme sice absolvovali jen úvodní hodinu, ale je již jasné, že Filipek má několik přetrvávajících
primárních reflexů. Terapie by měla přispět k celkově lepšímu držení těla, zlepšení koordinace,
koncentrace, a nakonec k pokrokům v jemné motorice.
Rodiče Filípka.

Tímto bychom chtěli poděkovat týmu NF Kometa za příspěvky na Snoezelen terapii v Kouzelen
Kuřim pro našeho syna Lukáška. Absolvovali jsme zde několik terapií, ty Lukáška velice baví. Vede
je přímo zakladatelka Kouzelen, Mgr. Jurišová, která nám poskytla nemálo rad a doporučení na
terapeutické pomůcky pro syna. Můžeme tedy jen doporučit a jsme velice vděční za tuto
příležitost, kterou nám NF Kometa/spolku Modrá pomáhá poskytla.
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Máme 9letého syna Matýska s diagnózou dětský autismus, který miluje vodu, elektroniku a
hudbu. Hledala jsem pro něj možnost nějakých volnočasových aktivit, které by pro něj byly
uzpůsobené a našla je v Nadačním fondu Kometa. Díky jejich nabídce mohl syn v loňském roce
navštěvovat kroužek plavání a pohybový kroužek. Obojí mu pomáhá s jeho horší motorikou.
Pracovnicím fondu se dokonce podařilo díky svým kontaktům s VŠ najít Matýskovi skvělou slečnu
asistentku, kterou fond také platí. Asistentka jej vyzvedne ve škole, doprovodí na kroužek a pak
předá nám rodičům. Matýsek se díky tomu naučil komunikovat i s lidmi mimo rodinu.
V roce 2021 jsme spolu také absolvovali lekce hipoterapie, na které se Matýsek moc těšil. Z koní
měl sice respekt, ale nakonec se mu projížďky na koňském hřbetu moc líbily. V létě se také
zúčastnil svého prvního příměstského tábora, kde měl k sobě rovněž asistentku, a tak nabitý
program, že se domů vracel hodně unavený, ale spokojený 😊. A na mou otázku, zda by chtěl
znovu na takový tábor, mi odpověděl, že ano.
Díky nabízeným volnočasovým kroužkům i příměstskému táboru, kde má syn asistentku – vím,
že si to užívá, zlepšuje se jeho motorika i sociální schopnosti, a rovněž my jako rodiče máme čas
na oddych a věnování se mladším sourozencům.
Služby fondu nevyužívá, ale jen náš syn. Než nastoupil do školy, půjčovali jsme si didaktické
pomůcky a v poslední době ráda sáhnu po odborné knížce, ale i beletrii s tématikou autismu,
kterou má fond ve své knihovničce. Rovněž díky nabídce bruslení, můžeme chodit na kluziště celá
rodina a dcery poznávají i další děti s autismem.
Děkujeme, že jste.
Zuzana

Velké díky NF Kometa za velkou pomoc finančního příspěvku na asistenci, který momentálně
čerpáme a v současné době je to jediné socialní vyžití syna a taky jeho jediný zájem. Asistenta
využíváme na výuku všeho, co syna zajímá. Vzhledem k tomu, že jsem na syna sama je to pomoc
veliká, proto ještě jednou velké díky za to, že pomáháte.
pozdravem Daniela, Matej a Ondra
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali všem, kteří se rozhodli naši organizaci jakýmkoli
způsobem podpořit.
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 jsme měli 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

PARTNEŘI
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SPOLUPRACUJEME

FANSHOP HC KOMETA BRNO
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SPŘÁTELENÉ ORGANIZACE
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V Brně dne 27. 6. 2022

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

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

………………………………………
Libor Zábranský, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, spolek

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