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I. Shrnutí aktivit Nadačního fondu Lasvit za rok 2013

Díky laskavé podpoře společnosti Lasvit s.r.o. a dalším sponzorům mohl nadační fond pokračovat
nejen v dlouhodobých projektech, které byly zahájeny už v roce 2012, ale rozvíjet také spolupráci
s novými sdruženími a společnostmi v kraji a podpořit tak mnoho zajímavých charitativních aktivit.
Převážná většina našich příspěvků byla vyhrazena na humanitární a charitativní účely. Více jsme se
také zaměřili na organizace, které pomáhají znevýhodněným skupinám občanů, ať už fyzicky či
mentálně postiženým a matkám samoživitelkám s handicapovanými dětmi. Menšími částkami jsme
podpořili i sportovní a kulturní akce v našem regionu, převážně šlo o dětské aktivity.
Náš nadační fond se během jediného roku dostal do povědomí široké veřejnosti v Libereckém kraji,
z čehož máme radost, ale je to nutné brát také jako závazek do budoucna. Organizace, které jsme
podpořili v roce 2012 se na nás opětovně obracely s žádostí o pomoc a zároveň přibyla také spousta
nových žadatelů, kteří se o nás dozvěděli z různých médií.
Naši sponzoři také využívali možnost zdvojení darů. Pokud byl dar v souladu s naším statutem,
peníze vložené sponzorem jsme zdvojili a zaslali celkovou částku cílové organizaci. I nadále platí, že
takový dar poskytneme do maximální výše 50 000 Kč a neexistuje na něj žádný nárok, jedná se pouze
o nadstandartní nabídku našeho fondu, která je omezena přesnými pravidly a našimi finančními
možnostmi.
Celkově jsme v roce 2013 vyhověli téměř 50ti žádostem, což je o polovinu víc než v roce 2012 a
zároveň se nám podařilo získat od sponzorů bezmála 360 000 Kč, tedy více než dvojnásobek
v porovnání s rokem 2012. I díky tomu jsme rozdělili mezi potřebné téměř 1 140 000 Kč oproti
loňským 656 000 Kč.

Terezce jsme přispěli na nákup speciální polohovací židličky, bez které by sama nemohla sedět.
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II. Personální obsazení a posuzování žádostí
Správní rada: Ing.Aleš Stýblo, předseda správní rady
Vlasta Jakimičová, členka správní rady
Mgr. František Hejlík, člen správní rady
revizor:

Ing. Martin Šikola

výkonná ředitelka: Lenka Sálová
Vzhledem k velkému počtu žádostí musíme vybírat pouze takové, které významově plně spadají do
oblastí uvedených v našem statutu. Všechny žádosti schvaluje či zamítá správní rada ve spolupráci
s výkonnou ředitelkou. Správnost vyúčtování kontroluje revizor.
Nutná je také neustálá komunikace s žadateli, abychom měli přesné informace o tom, jak byly naše
finanční prostředky využity a následná kontrola vyúčtování. S každým žadatelem jsme ve spojení a
v rámci možností se snažíme být i v osobním kontaktu. I z tohoto důvodu jsme nuceni se zaměřit na
pomoc až na výjimky pouze v Libereckém kraji.

V rámci propagace našeho fondu se snaží všechny organizace, kterým jsme pomohli, zveřejnit
informace o nás na svých webových stránkách, v tisku a dalších médiích, ve výročních zprávách atd.
Také nám dělají radost auta s logem Nadačního fondu Lasvit, která jezdí pro Dům s pečovatelskou
službou v Novém Boru a pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci a na která jsme přispěli.

Auto pro Dům s pečovatelskou službou v Novém Boru
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III. Oblast podpory a příklady pomoci

1) Podpora v sociální a humanitární oblasti
V uplynulém roce jsme opět významně podpořili Hospic.sv.Zdislavy, který pomáhá lidem převážně
onkologicky nemocným v posledních chvílích jejich života a zajišťuje jim tak důstojné dožití
v rodinném kruhu, centrum Sluníčko pro týrané a odložené děti, chráněné dílny D.R.A.K. a TULIPAN,
společnost ROSKA pečující o pacienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou Multiplex, zaplatili jsme
muzikoterapii pro neslyšící děti či podpořili ADRU, Fokus nebo pomohli zakoupit mnoho
kompenzačních pomůcek pro děti s postižením.
Projektů tohoto charakteru byla většina. Je opravdu důležité podporovat nejen jednotlivce, ale i celé
spolky, sdružení a další organizace, které pečují přímo o konkrétní skupiny lidí, jímž by jinak hrozila
sociální exkluze.
Snažíme se také vyjít vstříc jednotlivcům. Jedná se především o matky samoživitelky, které pečují o
své postižené děti, což jim mnohdy znemožňuje nastoupit do práce a získat tak další finance navíc.
Pomohli jsme ale i nevidomé vozíčkářce, která může díky nám studovat internetový kurz angličtiny či
pánovi s omezenou hybností, který na novém šicím stroji zakoupeném z našich prostředků šije
dárkové předměty v Domě s pečovatelskou službou v Novém Boru.

1.příklad podpory
Dětský domov
v Jablonném v Podještědí

Děti z dětských domovů
patří
mezi
nejvíce
ohroženou
sociální
skupinu. V tomto domově
se starají o celkem 50
dětí v několika rodinných
skupinách. Na sklonku
roku 2013 nás požádaly
vychovatelky o pomoc při
financování permanentek
při pobytu dětí v Rokytnici
nad Jizerou, kam odjel
celý domov na sportovněrekreační pobyt.
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2.příklad podpory
Svítání o.s.
Toto občanské sdružení nabízí hipoterapii pro děti již od 3 měsíců. Tato forma rehabilitace je
jednou z nejlépe přijímaných terapeutických metod pro děti se zdravotními obtížemi. Pomáhají zde
dětem s dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, rehabilitují zde lidé
s mentálním postižením, s ortopedickými vadami či po úrazech.

3. příklad podpory
Terezka Millerová, 13 let.
Dívenka
onkologicky
onemocněla,
následně
podstoupila dvě složité operace
mozku, z nichž jedna nebyla
úspěšná a dívka ochrnula. Na
následnou chemoterapii její tělo
zareagovalo tak negativně, že
ochrnutí se prohloubilo, přestala
mluvit, číst, psát, počítat. Dívka
se nyní pohybuje na vozíku, chybí
jí jemná motorika, vše se musí
učit od začátku. Přispěli jsme
Terezce na rehabilitační pobyt
v ADELI. (3 týdny takového
pobytu stojí více než 140 000 Kč)
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2) Školství a vzdělávání
Pokud jsme se rozhodli pomoci v této oblasti, jednalo se především o podporu školských zařízení
pracujících s dětmi s různými druhy postižení. Podpořili jsme speciální ZŠ a MŠ v Turnově, kde
pracující s autistickými dětmi, Rodinu v centru v Novém Boru, která podporuje pěstounské rodiny,
přispěli na asistenty pro postižené děti, ale podpořili jsme také Střední uměleckou školu
v Kamenickém Šenově i ZUŠ v České Kamenici a přispěli na protidrogové přednášky pro děti ze
základních škol na Novoborsku. Zároveň spolupracujeme se ZŠ U Školy v Liberci, které pomáháme
financovat aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, což jim umožňuje účastnit se všech výletů a
pobytů, které by pro ně jinak byly finančně nedostupné. Opakovaně jsme podpořili také festival pro
mentálně a fyzicky postižené Patříme k sobě.
4.příklad podpory
CD DRAČÍ POLÉVKA pro nevidomé děti
Zvuková knihovna pro děti se
zrakovým postižením je v ČR velmi
omezená. Krajská vědecká knihovna
v Liberci proto každý rok pro tyto děti
připravuje zvukovou nahrávku knihy,
která se u dětí osvědčila. Tato CD
pomáhají kromě herců z Divadla
F.X.Šaldy namlouvat také děti z běžných
škol na Liberecku. CD jsou potom
zdarma distribuována do zařízení pro
zrakově postižené, do škol a knihoven.

5. příklad podpory
Dětské centrum Sluníčko
V tomto centru pečují o ty nejmenší děti, včetně
miminek. Jedná se o děti odložené, týrané,
handicapované i děti vyžadující okamžitou pomoc
v rámci sociálně právní ochrany. Pomohli jsme
vybavit školku, která je součástí tohoto centra.
V ní se speciální pedagog věnuje dětem jednotlivě
a podporuje tak jejich správný vývoj. Tyto děti
neměly možnost volby mezi harmonickou rodinou
a ústavním zařízením, proto je prostředí, ve
kterém se octnou, pro jejich další vývoj určující.
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3) Sportovní aktivity
Podpořili jsme především dětské sportovní kluby či akce. Dětský turnaj v badmintonu, MČR
vozíčkářů ve stolním tenise, děti z Jedličkova ústavu si zahrály díky nám šachy se šachovým
velmistrem v rámci Novoborské šachové corridy, příspěvek obdrželi i malí tenisté, florbalisté,
biatlonisté, skokani na lyžích, cyklisté a další sportovci.

6.příklad podpory
Anežka Vejražková, paralympička, atletka

Anežku podporujeme už
druhým rokem. Ve své
kategorii T38 se účastnila
Paralympiády v Pekingu 2008,
MS 2011 na Novém Zélandě i
MS 2013 ve Francii. Jejími
disciplínami jsou především
běhy na 100 a 200m.
V důsledku
úbytku
peněz
investovaných
státem
do
sportu si musí handicapovaní
uhradit účast na MS ale i jiných
závodech částečně sami.

7.příklad podpory
BK TU Liberec
BK TU Liberec pořádal 3.ročník badmintonového LASVIT vánočního turnaje . Zúčastnilo se ho
celkem 100 dětí z 13 oddílů z celé České republiky.

8

IV. SPONZOŘI NADAČNÍHO FONDU LASVIT

SPONZOŘI

ČÁSTKA V KČ

LASVIT s.r.o.

715 000

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

65 000

RUDOLF JÁNY

50 000

LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o.

50 000

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

30 000

HEWLETT PACKARD

24 000

ROSTISLAV PĚNÍŠKA

20 000

VÚTS

18 000

DAMIL PLUS

10 000

TOMÁŠ NOVOTNÝ

10 000

Ing. LADISLAV RASL

10 000

PEŠTA RECYKLACE, s.r.o.

10 000

PAVEL HLADÍK

10 000

MAREK PŠENIČKA

10 000

KASRO spol.s.r.o.

4 000

Ing. LUKÁŠ KOLDA

2 000

CELKEM
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V. FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ PŘÍSPĚVKY Z NF LASVIT

OBDAROVANÝ

ČÁSTKA V KČ

FOKUS, Liberec a Česká Lípa

15 650

DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO, Liberec

30 000

MŠ a ZŠ SPECIÁLNÍ, Turnov

zdvojení

25 000

TULIPAN, chráněná dílna, Liberec

30 500

V.Ř. , pečovatelské služby, Děčín

30 000

CD PRO NEVIDOMÉ DĚTI, KVKL, Liberec

25 000

RODINA V CENTRU, Nový Bor

20 000

KLUB BIATLONU MANUŠICE, Kamenický Šenov

20 000

MICHAL BUJTAR, chodítko, Liberec

15 000

HOSPIC SVATÉ ZDISLAVY, Liberec

1.část

zdvojení

60 000

D.R.A.K, chráněná dílna, Liberec

1.část

zdvojení

100 000

PODKRKONOŠSKÁ SPOL. „PATŘÍME K SOBĚ“

30 000

JIZERSKÝ KLUB LYŽAŘŮ DESNÁ

20 000

ADRA, Česká Lípa

20 000

FOKUS, Česká Lípa

6 400

FOKUS, Liberec

9 000

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Nový Bor

zdvojení

100 000

OUTDOORS SPORTS OKROUHLÁ, Nový Bor

10 000

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ, Ostrava (MČR)

10 000

MUZIKOTERAPIE PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI, Liberec

5 600

ANETA CHLUMSKÁ, aerobik, Liberec

8 000
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OBDAROVANÝ

ČÁSTKA V KČ

TEREZA VARGOVÁ, rehabilitace, Chrudim

15 000

ANEŽKA VEJRAŽKOVÁ, paralympička, Třtice

20 000

BADMINTONOVÝ KLUB TU v Liberci
HOSPIC SVATÉ ZDISLAVY, Liberec

2.část

zdvojení

40 000

zdvojení

100 000

TEREZA MILLEROVÁ, komp.pom., Hrádek n/N
KATEŘINA SMOLNÁ, tříkola, Liberec

20 000
zdvojení

NOVOBORSKÁ ŠACHOVÁ CORRIDA, Nový Bor
D.R.A.K. , chráněná dílna, Liberec

2.část

SVÍTÁNÍ, o.s., hipoterapie, Jablonec n/Nisou

20 000
20 000

zdvojení

100 000

zdvojení

50 000

ZŠ U Školy, program pro soc.slabé, Liberec

8 000

SVĚTLO POROZUMĚNÍ, kulturní akce, Praha

40 000

VLADIMÍRA FRANČÁKOVÁ, nevidomá, Nový Bor

4 700

JAROSLAV KOZMA,ZTP, Nový Bor

2 500

ZUŠ ČESKÁ KAMENICE

6 000

TJ NOVÝ BOR, tenisový oddíl

7 000

ROSKA, Česká Lípa

10 000

OLIVER UBIAS, autista, Liberec

zdvojení

20 000

FCB LVI, florbal, Kamenický Šenov

10 000

DDM SMETANKA, Nový Bor

10 000

BK TU v Liberci, Lasvit Cup

20 000

DĚTSKÝ DOMOV/Snílek, Jablonné v Podještědí

8 000

HOSPIC SV. ZDISLAVY, rodinný pokoj v České Lípě

10 000

CELKEM
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Materiální příspěvky
OBDAROVANÝ

AUKCE DESIGNHELP

Press Lamp

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Asteroid

FOKUS – chráněné byty

svítidla

CHRÁM SV.DUCHA v Novém Boru

svítidla

SUŠ KAMENICKÝ ŠENOV

2 noteboky

Nadace Terezy Maxové dětem

Cena zlaté srdce od Maxima Velčovského

Maxim Velčovský vytvořil
Cenu zlaté srdce, kterou každý
rok předává Tereza Maxová na
akci FASHION FOR KIDS
organizovanou její Nadací
v Obecním domě v Praze. Toto
krásné srdce letos získala
doktorka Zora Dušková z
Dětského krizového centra.

Kostel sv.Ducha v Novém Boru byl vybaven svítidly z Lasvitu. Zvláštní poděkování patří Petru
Hornychovi za technickou přípravu a montáž ve složitých podmínkách. Paní farářka je nadšená.
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VI. PODĚKOVÁNÍ
Vážená nadace,
Ráda bych Vám za sebe i za svoji dceru
Katku moc poděkovala za zdvojení daru
10 000,- Kč na sportovní tříkolku.
Katka měla už na podzim tříkolku doma.
Stihla si na ní párkrát vyjet a skutečně si
jízdu v nedalekém sportovním areálu
užívala. V zimním období se bude usilovně
trénovat na rotopedu a už se těší se na
jaro.
Ještě jednou velké díky,
maminka s dcerou Katkou

DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO

Dobrý den,
byť v Liberci od rána prší a
je pochmurno, tak v dětském centru je báječná sluníčková nálada. Za nás a
zejména za naše dětičky vám velmi děkujeme, že správní rada odsouhlasila
významnou částku na vybavení školky.
Těším se na osobní setkání
Přeji příjemný den,
Mgr. et Bc. Anna Vereščáková
PŘÍSPĚVEK NA CHODÍTKO

Moc, moc Vám děkuji za peníze, v tom světě plném starostí je to úžasně pozitivní zpráva. Ještě
jednou díky.
Bujtarová

FOKUS LIBEREC A ČESKÁ LÍPA

Za Váš finanční dar Vám všichni moc děkujeme, tyto finanční prostředky vynakládáme, jak nejlépe
umíme. Klienti mají díky nim možnost zažít to, co běžně zažívají jejich zdraví vrstevníci a dostanou se
díky nim častěji mezi „normální“ lidi.

A.Raušerová
PODPORA BIATLONOVÉHO KLUBU MANUŠICE

Dne 7.9.13 se Nikol Majcherová z klubu biatlonu Kamenický Šenov i díky podpoře vaší nadace stala mistryní
České republiky v letním biatlonu. Děkujeme za podporu a věříme v další spolupráci.

Za klub biatlonu Kamenický Šenov předseda Jan Půlkrab .
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CHÁNĚNÁ DÍLNA TULIPAN

Moc děkuji za vaši podporu. Nevím, co bychom si bez Vás počali :)
Mgr. Zora Machartová
ředitelka Sdružení TULIPAN
RODINA V CENTRU

Dobrý den,
ani nevíte, jakou jste nám hned při pondělním ránu udělali radost!
Znamená to pro nás pomoc k překlenutí tohoto nepříjemného období.
Díky a ještě jednou, jsme moc rádi...
Pěkný den,
Bc.Magdalena Kudláčková
Koordinátorka služeb pro rodinu

PODPORA NEVIDOMÉ VOZÍČKÁŘKY
Dobrý den,
ráda bych vám touto cestou poděkovala za finanční pomoc vašeho nadačního
fondu. Vše proběhlo v pořádku. Pomoci si skutečně vážím.
Přeji vám vše dobré.
S pozdravem
Vladimíra Frančáková

HOSPIC SVATÉ ZDISLAVY

Vážená nadace,
rádi bychom Vám poděkovali za
Vaši trvalou a výraznou podporu našich
hospicových aktivit. Velice si Vaší přízně
vážíme a jsme rádi, že chápete potřebnost
našeho počínán.
Ing. Barbora Višnovská

TEREZKA, ONKOLOGICKY NEMOCNÁ
Vážená paní Sálová,
tak jsme konečně v Adeli!:-) Terezka je nadšená, moc se jí tu líbí. Hodně cvičí a je na sebe velmi
přísná, protože věří a ví, že zde udělá pokroky a zlepší se. Je to zde opravdu velmi náročné a precizní.
Ještě jednou moc děkuji za poskytnutí finanční pomoci, protože velmi přispěla k tomu, aby Terezka
mohla absolvovat tento pobyt.
S pozdravem, Vargová
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VII. FINANČNÍ ROZVAHA ZA ROK 2013

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2013

označení

číslo
řádku

AKTIVA
b

a

c

( v celých tisících Kč)

stav k prvnímu dni
účetníhoobdobí

1

stav k poslednímu dni
účetního období

2

A
I.
II.
III.
IV.

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

1
2
3
4
5

B
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

6
7
8
9
10

387

5

10
377

5

Aktiva celkem

11

387

5

označení

číslo
řádku

PASIVA

a

b

c

stav k prvnímu dni
účetníhoobdobí

3

stav k poslednímu dni
účetního období

4

A
I.
II.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

12
13
14

374
1
373

-10
1
-11

B
I.
II.
III.
IV.

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

15
16
17
18
19

13

15

13

15

Pasiva celkem

20

387

5
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.20O13
(v celých tisících Kč)

označení

číslo
řádku

Název ukazatele

A
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

1
2

II.
III.
IV.
V.
VI.

Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem

3
4
5
6
7

VII.
VIII.

Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravné položky celkem

Náklady celkem

označení

B
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

Hospodářská

5

6

Celkem

7

1
74
161
1
4

1
74
161
1
4

8
9

1 207

1 207

10

1 448

číslo
řádku

Název ukazatele

Činnosti
Hlavní

1 448

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

5

6

11
12

Celkem

7

18

18

13
14
15
16

1 060

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

17
18
19

1 060

18

1 060

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

- 388

18

- 388

D

Výsledek hospodaření po zdanění

21

- 388

18

- 388

Sestaveno dne 27.3.2014
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1 060

VIII. ZPRÁVA REVIZORA

Podle mého názoru vykazuje účetní uzávěrka věrně a poctivě finanční situaci Nadačního fondu
Lasvit ke dni 31.12.2013.

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

17

