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I.
Vznik nadačního fondu, jeho poslání a vize

Nadační fond Lasvit vznikl díky podpoře společnosti Lasvit s.r.o., která je zároveň jeho zřizovatelem a
největším dárcem. Cílem a posláním fondu je podpora v několika základních oblastech veřejného života.
Jedná se především o podporu sociálních a humanitárních projektů a pomoc v oblasti vzdělávání,
školství a sportu. Všechny finanční prostředky jsou rozdělovány v souladu s naší Nadační listinou a
Statutem Nadačního fondu.
Nadační fond Lasvit zahájil svoji činnost 16.1.2012, kdy byl zapsán do nadačního rejstříku v Praze.
Bezprostředně poté jsme se aktivně zapojili do pomoci v celém Libereckém kraji. Navázali jsme kontakt
s mnohými místními neziskovkami a začali se seznamovat s jejich činností, plány a zaměřením na různé
druhy problémů spojených mnohdy s nefunkčností státní pomoci a laxností úřadů vůči potřebným. I díky
spolupráci s nimi jsme získali během velmi krátké doby dobré jméno a potřebnou důvěryhodnost.
Snažíme se, aby se naše pomoc dostala i k jednotlivcům, kteří si se svou životní situací nemohou
poradit sami. Přispěli jsme na invalidní vozíky, speciální chodítka či kompenzační pomůcky, které jsou
pro spoustu handicapovaných cenově nedostupné. Zároveň bychom rádi pokračovali ve spolupráci na
dlouhodobých projektech s organizacemi, které se snaží kontinuálně pomáhat lidem s fyzickým či
mentálním postižením, znevýhodněným dětem i seniorům, kteří se bez pomoci svého okolí neobejdou.
Ať už se jedná o speciální služby pro ZTP, hospic, chráněné dílny či pečovatelské domy, důležité je
především pomoci s financováním služeb, podporovat jejich chod a provoz a zajistit tak spolehlivou a
trvající péči pro co nejširší skupinu zdravotně postižených a znevýhodněných.

Osmnáctiletý Honzík,
kterému jsme přispěli na
invalidní vozík.
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Při podpoře školství a vzdělávání jsme se zaměřili především na zlepšení péče o školní a předškolní
děti s různými typy postižení, na zpříjemnění prostředí, ve kterém se denně pohybují, na nákup pomůcek
nezbytných pro jejich rozvoj.

Příjemným zpestřením pro nás byla podpora sportovních akcí pro děti.

Malí vítězové cyklistického maratonu „Okolo Šenova“ .

Volejbalistky z Nového Boru.

II.
Personální obsazení a posuzování žádostí
O všech obdržených žádostech rozhoduje správní rada v čele s jejím předsedou ve spolupráci
s výkonnou ředitelkou a revizorem.

Složení správní rady:

Ing. Aleš Stýblo, předseda správní rady
Vlasta Jakimičová, člen správní rady
Mgr. František Hejlík, člen správní rady
Ing. Martin Šikola, revizor
Lenka Sálová, výkonná ředitelka
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Došlé žádosti jsou posuzovány individuálně v pořadí, v jakém dorazily, na schůzkách správní rady
konaných dle potřeby, minimálně však pětkrát do roka. Aby byly žádosti schváleny, musí být v souladu
se Statutem Nadačního fondu Lasvit, žadatel musí doložit požadované skutečnosti na oficiální Žádosti o
příspěvek Nadačnímu fondu Lasvit (ke stažení na webových stránkách fondu), svou žádost konstruktivně
podložit a v případě, že dar obdrží, vyúčtovat jeho použití nejdéle do 2 měsíců od ukončení projektu, ve
zvláštních případech dle dohody.
V obzvláště nouzových a akutních situacích mohou být některé
žádosti upřednostněny před ostatními při posuzování, případně proplaceny přednostně.
Bezprostředně poté, kdy je na schůzce správní rady žádost posouzena, obdrží žadatel informaci o jejím
schválení či zamítnutí. V případě pozitivního rozhodnutí, vystaví nadační fond Darovací smlouvu a po
podpisu obou stran peníze odešle na účet uvedený v žádosti. Nadační fond Lasvit si také nárokuje
možnost kdykoliv si ověřit osobně, jestli byly finanční prostředky použity v souladu s odsouhlaseným
účelem uvedeným v žádosti a zdali jsou ve shodě s doloženým vyúčtováním.
Vzhledem k vysokému počtu žádostí, které jsme v roce 2012 obdrželi, preferovali jsme především ty
z Libereckého kraje, kde má společnosti Lasvit s.r.o. své hlavní sídlo.
Prioritně se také podílíme na projektech, které se přímo i nepřímo týkají zaměstnanců Lasvitu, jejich
rodin a blízkých.

III.
Oblasti podpory a příklady významných projektů
a) Popora v sociální a humanitární oblasti
Podporujeme neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti , příspěvkové organizace či
občanská sdružení, jejichž náplní je usnadňovat život lidem postiženým, znevýhodněným, ohroženým
sociální exkluzí v důsledku svého fyzického či mentálního stavu a pomáhají jim zapojit se do společnosti
a prožít plnohodnotný život. Tato oblast byla v uplynulém roce naší prioritou a s mnoha společnosti
bude naše spolupráce pokračovat i v dalších letech.
Finančně jsme přispěli i jednotlivcům v tížívých životních situacích. Jedná se především o matky –
samoživitelky pečující o postižené děti, kterým jsme tím umožnili nákup nezbytného zdravotnického
vybavení či kompenzačních pomůcek.
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1. příklad pomoci
Navázali jsme významnou spolupráci s Hospicem sv.Zdislavy v Liberci, který má pobočku i v České Lípě.
Jeho zdravotní sestry, lékaři a pečovatelky pomáhají nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich
blízkým, kteří o ně pečují. Dojíždějí za nimi domů a snaží se jim zkvalitnit poslední chvíle tak, aby je
prožili důstojně a s co nejmenší bolestí. V Libereckém kraji zatím není kamenný hospic, proto je nutné
jednotlivé pacienty navštěvovat doma. Tato péče ovšem není hrazena zdravotní pojišťovnou, proto platy
zaměstnanců a provoz hradí především sponzoři. Nadační fond Lasvit se stal svým příspěvkem 170 000
Kč jedním z největších dárců hospicu za rok 2012. Z těchto peněz byla hrazena mzda zdravotních sester
a z velké části byl pokryt nákup hospicového vozu, kterým sestry a lékaři dojíždějí za nemocnými.

2. příklad pomoci
Neméně důležitá byla i naše podpora chráněné dílny Tulipan z Liberce, kde pracuje 34 zaměstnanců se
zdravotním postižením. Z našich peněz si pořídili speciální lisovací stroj s příslušenstvím, což jim usnadní
práci a zkvalitní jejich výrobky. PF, která vyrobili pro Lasvit, sklidila velký úspěch díky svému nevšednímu
vzhledu a provedení. Vzhledem k tomu, že v tomto roce došlo k výraznému snížení dotací do aktivní
politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, snížil se příspěvek pro tuto dílnu o 408 000 Kč.
Tyto chybějící finance se snaží chráněná
dílna získat zvýšením svých obchodních
aktivit.
K tomu přispívá i dobrá propagace
dílny, kterou jsme finančně podpořili v
rámci Týdne s Tulipanem. Mohli jsme se
tak i my představit na veřejných akcích,
které
byly
prezentovány
nejen
v různých médiiích, ale i ve veřejných
prostorách města Liberec.
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. b) školství a vzdělávání
Plně jsme vybavili dvě logopedické učebny pro děti s vadami řeči, přičemž jedna je součástí školy pro
sluchově postižené děti, která vzdělává děti s těžšími formami narušené komunikační schopnosti.
Vybudovali jsme novou zahradu s hracími prvky dětem z malotřídky v Krásném Lese, keramická dílna
TyfloCentra, kde pracují s lidmi s těžkým zrakovým postižením, si mohla díky daru našeho fondu opatřit
potřebný materiál . Větší spolupráci jsme navázali i se Speciální MŠ a ZŠ v Turnově, která vzdělává děti s
těžkými kombinovanými poruchami, fyzickými i mentálními, včetně autismu. Té jsme přispěli na
pomůcky a na asistenty k dětem, bez kterých by tato škola nemohla fungovat.

3.příklad pomoci
Naší úplně první podpořenou akcí byl 15.ročník festivalu Patříme k sobě, který se konal na několika
různých místech Libereckého kraje v režii Podrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených.

Zúčastnilo se ho přes 345 dětí i dospělých z 32 různých ústavů, stacionářů a zařízení sociální péče z celé
republiky. Byl podpořen bohatým doprovedným programem, kterého se zúčastnily více než dva tisíce
lidí. Festival trval 4 dny, během kterých se uskutečnilo 8 koncertů. Součástí festivalu byla i menší
vystoupení v Domovech seniorů a na náměstí v Semilech či prodejní výstava prací zdravotně postižených
v muzeu. Patronkou festivalu se stala herečka Miriam Kantorková.
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4.příklad pomoci
TyfloCentrum LIberec je středisko sociální péče, které pomáhá lidem se zrakovým postižením a má
pobočky v celém Libereckém kraji. Slouží jim jako denní centrum, poskytuje sociálně aktivizační služby,
průvodcovství, poradenství a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti a stát se samostatnějším. Pro
zrakově postižené pořádají i volnočasové aktivity,
výlety, zacvičují je v zacházení s kompenzačními
pomůckami a provozují keramickou dílnu. Do té jsme
jim pomohli zakoupit materiál, ze kterého vyrábějí
díky formám výrobky, které mohou následně
zpeněžit nebo si je nechat pro svou potřebu.

Eye-T
V souvislosti s pomocí TyfloCentru jsme
obdrželi žádost o příspěvek od společnosti
Eye-T, která zpřístupňuje
počítačové
programy pro nevidomé a slabozraké a jako
jediný subjekt v ČR se těmto lidem snaží
zpřístupnit zkoušky ECDL, jež jsou rozšířeným
certifikačním
konceptem
počítačové
gramotnosti. Složení těchto zkoušek pomáhá
zrakově postižením najít lepší práci, je
objektivním a nezávislým ověřením jejich
schopností práce s PC prostřednictvím testů a
praktických úloh. V současnosti je mnohdy
požadováno složení této zkoušky při nástupu
do nového zaměstnání i pro osoby vidící. Tyto
testy je ovšem třeba převést do audio
formátu a needitovatelného bezbariérového
formátu. O příspěvek na pořízení techniky za
tímto účelem nás Eye-T požádalo. Předseda
Eye-T, který se podílí na realizaci tohoto
projektu, pan Marek Sikora, převzal
mezinárodní ocenění jako první nevidomý
tester ECDL v České republice. Za pořízení
techniky pro Eye-T děkujeme panu Michalu
Hažmukovi ze společnosti SPC NET s.r.o.
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c) sport
Je určitě dobře, že jsme přispěli například na pěkné ceny pro účastníky závodů i turnajů pro nejmenší,
podpořili finančně provoz různých sportovních klubů, které se snaží věnovat dětem na profesionální
úrovni, ale pomohli jsme i uspořádat akce malým sportovcům jen tak pro radost. Přestože částky
věnované na věcné dary nebyly nijak vysoké, děti měly radost a my doufáme, že je to pomohlo
motivovat ke sportování a povzbudilo to jejich chuť si zasoutěžit. Podpořili jsme i českou paralympijskou
reprezentantku Anežku Vejražkovou, přispěli na nákup nových dresů malým volejbalistům z Nového
Boru a stali se partnerem badmintonového týmu BK Slavia TU Liberec.

5.příklad pomoci
Na fotografii jsou malé
vítězky
vánočního
turnaje v badmintonu
LASVIT
CUP
2012,
kterého se zúčastnilo
více než sto dětí z celé
České
republiky.Svou
vítězku měla ve velké
konkurenci i pořádající
BK Slavia TU Liberec a to
v kategorii U10, dvě
druhá místa získaly
liberecké hráčky také
v kategorii U9 a U11.

6. příklad pomoci
DDM Smetanka pořádala 10.NOVOBORSKOU OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE. Zúčastnilo se jich na tisíc
školních dětí z Nového Boru a okolí. Olympiáda trvala celý týden a děti na ní soutěžily v atletice,
míčových hrách, ale i v lukostřelbě a v orientačním nebo přespolním běhu. Lasvit vyrobil cenu FAIR PLAY
pro sportovce, který během olympiády prokázal největší smysl pro férovost v boji i mimo něj a přispěli
jsme i na hodnotné ceny pro děti, kterými bylo především sportovní vybavení.
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Poděkování
Z hospicu
Je mou milou povinností poděkovat Vám jménem obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy za
poskytnutou finanční podporu.
Velmi si vážíme toho, že jste se rozhodli podporovat naši činnost směřovanou k doprovázení umírajících.
Díky Vaší spolupráci i mnoha dalších partnerů a dárců se náš tým neustále profesionalizuje a s ním i naše služby
poskytované občanům Liberecka. O našich službách a aktivitách se můžete průběžně informovat na
www.hospiczdislavy.cz
Vaši společnost budeme prezentovat na našich internetových stránkách, při benefičních koncertech a
dalších akcích, zaměřených na prezentaci a podporu hospicových služeb. O těchto aktivitách Vás budeme
informovat a rádi se na některé z nich s Vámi setkáme.
Ing. Barbora Višnovská

Za tým hospicu,

Z Krásného Lesa
Rádi bychom Vám touto cestou upřímně poděkovali za Váš sponzorský dar, který výrazně přispěl
k lepším podmínkám pro venkovní pobyt našich dětí. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory. Děti z MŠ i
ZŠ měly z nového zařízení na zahradě velkou radost a s nadšením ho využívají.
Ještě jednou děkujeme a srdečně Vás zdravíme.
Za ZŠ a MŠ Krásný Les

Eva Eisenhammerová

Z Eye-T
Dovolte mi, abych jménem našich členů i široké zrakově postižené veřejnosti poděkoval za softwarové i
hardwarové vybavení, které Váš nadační fond poskytl našemu sdružení. Na důkaz naší vděčnosti bylo na úvodní
stránce www.eye-t.cz umístěno logo Vašeho nadačního fondu.

Cením si toho, že komunikace i jednání s Vaším fondem byly korektní a těším se na další spolupráci.
M. Sikora

Z MŠ a ZŠ speciální v Turnově
Dobrý den,
velmi děkuji za Vámi poskytnutou přízeň a poskytnuté finanční prostředky na dokrytí mezd osobních

asistentek. Děti a žáci, kteří navštěvují naše zařízení, budou moci lépe prožívat čas u nás strávený.
Váš přístup je velmi obdivuhodný a pro nás příjemný.
S pozdravem a velkými díky,

Dagmar Rakoušová, ředitelka
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IV.
Finanční příspěvky z Nadačního fondu Lasvit
PŘÍJEMCE DARU

ÚČEL

ČÁSTKA

Jan Vursta, Liberec

Příspěvek na invalidní vozík

15 000 Kč

Hospic sv.Zdislavy, Liberec

50 000 Kč

Anežka Vejražková

Příspěvek na mzdu sestry
Příspěvek paralympijské závodnice na
přípravu na sezonu 2012/13

ZŠ a MŠ Krásný Les

Vybudování dětského hřiště

50 000 Kč

TyfloCentrum Liberec
Sociální služby města Nový Bor

Nákup materiálu do keramické dílny
Venkovní cvičební prvek pro seniory
v pečovatelském domě

30 000 Kč

TULIPAN, chráněná dílna

Nákup lisovacího stroje

16 000 Kč

Jedličkův ústav Liberec

Vybavení do chráněné dílny

30 000 Kč

Hospic sv.Zdislavy

Příspěvek na pořízení hospicového vozu

Speciální MŠ a ZŠ Turnov

Příspěvek na mzdy asistentů k dětem

MŠ Klíček Liberec
Dům s pečovatelskou službou
Nový Bor

Vybudování logopedny

(zdvojení)

19 200 Kč

Příspěvek na nákup vozu

(zdvojení)

100 000 Kč

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, LBC
Podkrkonošská společnost přátel
dětí zdravotně postižených

Vybavení logopedny
15.ročník festivalu Patříme k sobě, podpora
organizace

Město Nový Bor

Loučení s létem

5 000 Kč

Preciosa bike team

Cyklistický maraton „Okolo Šenova“

5 000 Kč

DDM Smetanka, Nový Bor

15 000 Kč

BK Slavia TU Liberec

LOH 2012 pro děti z Nového Boru, věcné ceny
Celorepublikový turnaj v badmintonu pro děti
LASVIT CUP

Petr Pešek

Příspěvek na vozík

10 000 Kč

Eye - T

PC vybavení

17 403 Kč

CELKEM

20 000 Kč

9 000 Kč

120 000 Kč
75 000 Kč

20 000 Kč
30 000 Kč

20 000 Kč

656 603 Kč
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Materiální příspěvky z Nadačního fondu Lasvit

PŘÍJEMCE DARU
Klub maminek- sdružení
D.R.A.K.

ÚČEL

ČÁSTKA V

0 Kč

Tulipan Liberec

Materiální pomoc - ověsy
Materiální pomoc – ověsy do chráněné
dílny
Materiální pomoc – ověsy do chráněné
dílny

Sociální služba města Nový Bor

Materiální pomoc – ověsy do dílny

0 Kč

Jedličkův ústav, Liberec

0 Kč
0 Kč

Zahrada MŠ a ZŠ v Krásném
Lese, postavená z naší finanční
podpory, očima Saši z první
třídy.
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V.
Dary Nadačnímu fondu Lasvit

DÁRCE

ČÁSTKA

Lasvit s.r.o.

894 150 Kč

Zaměstnanci firmy Lasvit s.r.o. (Winter Summit)

85 850 Kč

BULB s.r.o.

50 000 Kč

Rudolf Jány

50 000 Kč

Dagmar Rakoušová

12 500 Kč

FIN GRES s.r.o.

10 000 Kč

Tomáš Novotný

10 000 Kč

Iva Smetanová

9 600 Kč

Jitka Skuhravá

5 000 Kč

Taťána Dvořáková

5 000 Kč

Tomáš Kamenec

5 000 Kč

Filip Šimek

5 000 Kč

GEOPRINT

5 000 Kč

Michal Hažmuka, SPC NET s.r.o.

( HMOTNÝ DAR)

17 403 Kč

CELKEM

1 164 503 Kč
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Zdvojování darů Nadačnímu fondu Lasvit
Nadační fond Lasvit funguje na principu firemního nadačního fondu. V rámci firemní filantropie
pomáhá v kraji, kde sídlí a je více než dobré, pokud obyvatelé měst v našem kraji dostanou možnost
nahlížet na společnost Lasvit jako na uvědomělou, ekonomicky dlouhodobě stabilní a prosperující firmu,
která je ochotna část svého zisku věnovat na dobročinné účely. Zároveň bychom šli rádi příkladem i
ostatním společnostem v kraji, které s pomocí váhají, třeba i proto, že nemají zkušenosti s
administrativními úkony spojenými se smlouvami a následnou dokumentací projektů nebo jen nevědí
jak začít a komu konkrétně pomoci.
Rozhodli jsme se tedy od podzimu 2012 zdvojit za určitých podmínek dary, které různé společnosti
(sponzoři) vkládají do našeho fondu. Zajistíme, že se jejich dar spolu s naším zdvojnásobením dostane
tam, kde je nejvíce potřeba. Připravíme všechny podklady, s obdarovanými jsme v osobním kontaktu,
máme přehled o průběhu projektu a kontrolujeme celkové vyúčtování. O všem jsou naši sponzoři
podrobně informováni, pokud si to přejí.
Tato naše snaha zaznamenala velkou odezvu i mezi neziskovkami, protože mnohé z nich se neustále
potýkají s nedostatkem sponzorů, takže zdvojování darů naším nadačním fondem je pro ně velkou
motivací proč dál bojovat a oslovovat potencionální dárce. Záruka dvojnásobku tedy funguje jak pro
dárce, kteří jsou rádi, že i menší částka se může proměnit ve významnější obnos, tak i pro obdarované.

JISTĚ, JE TŘEBA ZAČÍT SEBOU SAMÝM, ALE JE TAKÉ TŘEBA U SEBE NESKONČIT.
Karel Čapek

V Novém Boru
v Domě
s pečovatelskou službou si
mohou senioři protáhnout
dolní
končetiny
na
speciálním
venkovním
cvičebním prvku, vhodném i
pro
lidi
s omezenou
pohyblivostí, na který jsme
přispěli.

14

VI.
Finanční rozvaha za rok 2012

AKTIVA
V celých tisících Kč k 31.12.2012

Stav k prvnímu dni
účtního období

Stav k poslednímu
dni

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem

387

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

10
377

Aktiva celkem

387

PASIVA
V celých tisících Kč k 31.12.2012

Stav k prvnímu dni
účtního období

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

Stav k poslednímu
dni
374
1

Výsledek hospodaření celkem

373
13

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

13

Jiná pasiva celkem
387

Pasiva celkem
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NÁKLADY
V celých tisících Kč k 31.12.2012

Činnost
HLAVNÍ

Náklady

HOSPODÁŘSKÁ

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

7

Osobní náklady celkem

CELKEM

2

2

27

34

91

91

8

8

657

657

Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
763

Náklady celkem

29

792

VÝNOSY
V celých tisících Kč k 31.12.2012

Činnost
HLAVNÍ

Výnosy

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, rezerv celkem
Přijaté příspěvky celkem

1 165

1 165

1 165

1 165

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

402

- 29

373

Výásledek hospodaření po zdanění

402

- 29

373
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VII.
Zpráva revizora

Podle mého názoru vykazuje účetní uzávěrka věrně a poctivě finanční situaci Nadačního fondu Lasvit
ke dni 31.12.2012.

Nadační fond Lasvit nepřekročil zákonem stanovené procento nákladů na správu.

Nadační fond naplňoval účel, pro který byl zřízen a svou činnost vyvíjel v souladu se zákonem, zakládací
listinou, statutem nadačního fondu a příslušnými předpisy České republiky.

Ing. Martin Šikola
revizor
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