VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Občanské sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem, vzniklo z iniciativy
pedagogů ZŠ Štolcova v Brně na jaře roku 2012. Registrováno bylo Ministerstvem vnitra ČR 12. 6.
2012, které o. s. přidělilo IČO. Sídlo má na Celní 16/4, 639 00 v Brně. K 31. 12. 2012 má 22 členů.
Dne 18. 6. 2012 se konala první valná hromada, na které první členové podepsali přihlášky do
o. s., odhlasovala se výše ročního členského příspěvku (300,- Kč) a bylo zvoleno 7 členů rady o. s. (ve
stanovách je minimální počet členů rady 5, na návrh p. Boldiše byl zvýšen na 7): Bártová Lucie,
Boldiš Pavel, Drápela David, Geislerová Klára, Kepštová Lucie, Skýpalová Silvie, Světelská Irena.
Ve stejný den se konala první schůze rady o. s. PROAUT, na niž byl předsedou sdružení
jednohlasně zvolen Mgr. Pavel Boldiš, místopředsedkyní jednohlasně zvolena Mgr. Lucie Kepštová,
hospodářkou jednohlasně zvolena Mgr. Irena Světelská.
Během prvních měsíců rada sdružení zařídila mnoho nezbytností, které jsou potřeba
k fungování o. s., a to zejména: založení bankovního účtu u Fio banky, registrace na finančním úřadě,
razítko, logo, mailová adresa (o.s.proaut@gmail.com), webové stránky (www.proaut.cz), hlavičkový
papír, podklady k účetnictví, pokladna, smlouvy na sponzorské dary.
Prvním počinem PROAUTu byla prodejní výstava obrazů a výrobků (hrnky, přání, tašky) žáků
ZŠ Štolcova, se kterou byla navázána spolupráce (rodiče písemně vyjádřili souhlas s použitím
výrobků a obrazů svých dětí ve prospěch veřejné sbírky o.s. PROAUT). Aby mohla být výstava
prodejní, podalo o. s. žádost na Krajský úřad Jihomoravského kraje o registraci veřejné sbírky na dobu
neurčitou, která se koná prodejem předmětů. Výtěžek z veřejné sbírky musí být odváděn na speciální
účet určený pouze pro veřejnou sbírku, ten byl zřízen jako podúčet již existujícího účtu o. s.
PROAUT. Na tento podúčet bude odvedeno vždy 30% ze zisku z prodeje, tedy 30% z ceny předmětu
po odečtení nákladů na pořízení předmětu. Výtěžek veřejné sbírky bude použit na nákup nábytku
vyhovujícího žákům s autismem ze ZŠ Štolcova v Brně.
Vernisáž se konala 7. 11. 2012 v Café Vespa a během výstavy, která trvala do 17. 12. 2012
(prodej výrobků se uskutečnil až od 12. 11. 2012), se prodalo 15 obrazů, přes 300 hrnků, 2 tašky a 8
přání. Výtěžek ze sbírky k 31. 12. 2012 je 11.299,50 Kč a tato částka bude do konce ledna 2013
převedena na speciální účet veřejné sbírky. Zisk pro běžný účet o. s. z výstavy je 12.231,50 Kč, tato
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částka bude použita v souladu s posláním o. s. PROAUT, tedy k podpoře osob s autismem. Na základě
tohoto výsledku hodnotí rada o. s. PROAUT tuto akci jako úspěšnou.
Záměr, se kterým bylo o. s. PROAUT založeno, se daří naplňovat – tj. získávat finance ve
významném rozsahu pro podporu osob s autismem.

Zpracovala: Geislerová
Správnost ověřil: Boldiš
Výroční zpráva za rok 2012 byla schválena valnou hromadou o.s. PROAUT 21. 1. 2013.
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