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I. Výkonný orgán Nadačního fondu Lasvit
Předseda správní rady: Ing. Aleš Stýblo
Člen správní rady: Ing. Martin Šikola
Člen správní rady: Vlasta Jakimičová
Revizor: Zdena Stýblová
Výkonná ředitelka: Lenka Sálová

II. Shrnutí aktivit v roce 2014
V roce 2014 jsme se mimo jiné soustředili na pomoc rodinám v sociální nouzi, pokračovali
jsme ve finanční a materiální pomoci rodinám s postiženými dětmi a organizacím, které
zaštiťují služby pro lidi ohrožené sociální exkluzí. Zároveň nadále pravidelně podporujeme
Hospicovou péči sv. Zdislavy, dětské domovy a jejich aktivity, chráněné dílny, kulturní
projekty s charitativním podtextem a dětské sportovní akce.
Za svou ji činnost získal Nadační fond Lasvit v roce 2014 Cenu Ď v Libereckém kraji a
postoupil do hlavního finále v Národním divadle v Praze. Tato cena se každoročně uděluje
mecenášům, dobrodincům a dárcům v oblasti charity, kultury, vědy a vzdělávání.

V pražském finále získal Nadační fond Lasvit Cenu Českého rozhlasu Dvojky. V rozhlasové
anketě hlasovalo více než 10 000 posluchačů a z toho více než polovina hlasů připadla právě
našemu fondu.

III. Příklady pomoci realizované v roce 2014
Z charitativní oblasti:
Centrum Adeli je oblíbeným rehabilitačním
střediskem na Slovensku. Léčba zde je velmi
intenzivní, pobyt musí být několikatýdenní, aby měl
na tělo správný vliv. Cvičení je náročné, ale účinné.
Bohužel takový pobyt není placen zdravotní
pojišťovnou. Částka, kterou je nutné zaplatit
přesahuje 100 000 Kč a léčbu je nutné každoročně
opakovat.
Terezku podporujeme při její léčbě třetím rokem.
Kvůli onkologickému onemocnění podstoupila
operaci mozku, po které ochrnula a vše se nyní musí
učit znovu

Rodiny s postiženými dětmi se musí často vyrovnávat
s finančními problémy, protože vzhledem k náročnosti
celodenní péče o dítě může pracovat pouze jeden rodič. Je
třeba nakoupit spoustu kompenzačních pomůcek, pořídit
vhodný vůz, pravidelně docházet na vyšetření a rehabilitace,
případně se snažit získat finanční prostředky na speciální
léčbu.
Malému Davídku Koškovi by rodina také ráda dopřála
každoroční rehabilitaci v Adeli. Na jednu už jsme mu
přispěli.

ADRA – s dobrovolnickým centrem
v České Lípě spolupracujeme už od
svého vzniku.

Již od roku 2012 pravidelně přispíváme na provoz Hospicové péče sv. Zdislavy. Jedná se o
terénní službu, kdy sestry a lékaři pomáhají lidem v posledním stádiu života. Svou péčí,
pozorností a lidským přístupem se jim snaží tyto chvíle ulehčit, zmírnit jejich bolest, být
nápomocni všem členům rodiny. Část našich příspěvků je použita na plat sester, které
docházejí k rodinám pacientů a jejichž mzdy zdravotní pojišťovna stále nehradí, část byla
použita na nákup hospicových vozů. Přispěli jsme také na vybavení dvou hospicových pokojů
v nemocnici v České Lípě.

Kromě pěti malých vozů
Toyota Aygo, které
slouží sestrám a lékařům
k dojíždění za klienty,
má Hospic ještě dodávku
k přepravě lůžek a
různého vybavení. Moc
nás potěšilo, že jsme
první, jehož logo se na
autě objevilo a dělá nám
tak v celém kraji dobré
jméno.

V uplynulém roce jsme také přispěli např. společnostem: Centrum pro týrané děti Sluníčko,
ADRA Česká Lípa, Spolu dětem o.p.s., yourchance o.p.s., Komunitní středisko Kontakt
Liberec, TULIPAN – chr.dílna, DRAK o.s., Svítání, Fokus, Snílek, Dětský domov v Jablonném
v Podještědí, NF Ozvěna, Domov pro osoby se zdravotním postižením Ktylice a mnoha
dalším organizacím, které pomáhají různým skupinám osob a obsáhnou tak daleko větší
počet lidí v těžkých životních situacích, než by dokázal náš fond bez vzájemné spolupráce.
Snílek o.p.s.
Dovolte mi vyjádřit Vám nejen
poděkování, ale současně
hlubokou úctu k Vašim aktivitám
vedoucím k principům
společenské odpovědnosti.
Mgr.Zdeňka Slavíková
Snílek o.p.s. provozuje chatovou osadu pro děti z dětských domovů ve Starých Splavech.
Pomohli jsme s její rekonstrukcí. Děti zde tráví prázdniny, ale také se učí samostatnosti.

Z kulturní oblasti:
Tato kniha je určena nejen dětem z dětských domovů, které
odcházejí do života mnohdy nepřipravené, bez podpory
nejbližších, bez zázemí, bez práce, bez kontaktů v reálném
životě. Přesto si musí se vším poradit a pokusit se začlenit do
společnosti. Kniha obsahuje 10 příběhů, které mají dodat
dětem z DD odvahu, sílu a motivaci. Příběhy popsaly děti, které
přechod zvládly, jsou úspěšné ve své práci i v životě.

Finančně jsme podpořili dotisk této knihy, která je zdarma
distribuována do dětských domovů v celé zemi.

CD pro nevidomé děti vytvořila Krajská vědecká knihovna
v Liberci v projektu pod názvem Děti čtou nevidomým dětem.
Děti z běžných základních škol v kraji projdou konkurzem, jehož
vítězové potom pod dohledem zkušeného rozhlasového
režiséra převypráví vybranou knihu. Zvuková knihovna pro
nevidomé děti má velmi omezený výběr, nové a populární
příběhy se k dětem jinak než na CD nedostanou.
Opětovně jsme přispěli na vznik CD pro nevidomé děti. Do
zvukových knihoven je rozesíláno zdarma.

Festival pro mentálně i fyzicky handicapované podporujeme od roku 2012. Účastní se ho
až 350 lidí z různých zařízení sociální péče a trvá několik dní. Nádherná akce plná radosti..

Ze sportu:

Klubu biatlonu Manušice

KL-Sport Kid Race Benešov n/Pl

Silvini X Duatlon Kytlice

Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise

BK TU Liberec

Dětský taneční klub Boráček
.... a mnoho dalších …

Rodiny v sociální nouzi
Spolu s o.s. Drak pomáháme rodinám v nouzi. Jedná se o rodiny, které se pokouší naskočit
do běžného života. Pracovnice z DRAKu pomáhají najít rodinám vhodné bydlení, práci, učí je
finanční gramotnosti a my jim v tom pomáháme finančně a materiálně. Pomůžeme zaplatit
kauci na byt, základní vybavení bytu a díky zaměstnancům Lasvitu také dodáváme oblečení,
hračky a drobné pořizovací předměty. Díky této spolupráci se podařilo zachránit spoustu
rodin, které by jinak musely žít v azylových domech (kde muži bydlet nesmí!!) a hrozil by jim
rozpad, případně odebrání dětí kvůli nevhodnému bydlení nebo hmotné nouzi.
Paní Ivanovové jsme pomohli na podzim 2014 zaplatit kauci za byt a částečně přispět na
první nájem. Počátkem roku 2015 se z bytu musela vystěhovat do jiného, kauce jí byla
vrácena a složena za nové bydlení. Nový majitel ale paní Ivanovovou podvedl, neřekl jí, že
pronajatý byt včetně domu půjde do dražby. Paní tak přišla nejen o byt, ale i o všechny své
věci v něm. Tanvaldské sociální pracovnice jí zařídily bydlení v krizovém bytě i se třemi
jejími dětmi. O její osud
se poté začala zajímat
televize Nova. Budeme
jí pomáhat i nadále.

http://tn.nova.cz/clane
k/zpravy/domaci/nedlu
zili-presto-prisli-poexekuci-o-vsechno-jakje-to-mozne.html

O děti, které rodiče týrají, případně se o ně
nestarají nebo je odloží, se v Liberci stará
centrum Sluníčko. Děti ze sociální slabých rodin
zde pobývají po dobu, kterou rodina potřebuje,
aby se ze svých problémů vymanila.
V uplynulých letech jsme v tomto centru
pomohli vybavit školku a na rok 2014/15 jsme
poskytli příspěvek na dětského fyzioterapeuta,
který se věnuje zdejším dětem s postižením.

IV. Přehled darů
Obdarovaný

Částka v Kč

Snílek, o.s., pobyt pro děti z DD

7 000

Hospicová péče sv. Zdislavy

20 000

Snílek, o.s., speciální pedagog

20 000

Pavel Bílek, nákup motopedu

10 000

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, LBC

6 000

Fokus, o.p.s.

8 000

Klub biatlonu Manušice

15 000

ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum

20 000

KVKLI, CD pro nevidomé

20 000

H.Rácová rodina v nouzi, Drak

14 000

AJIN, Světlo porozumění

40 000

Podkrkonošská spol.,festival pro ZP

50 000

Anna Dekastello, rodina v nouzi

4 270

Podkrkonošská spol., festival pro ZP

20 000

BK TU Liberec, MČR žactva

20 000

Sport.klub vozíčkářů, MČR

8 000

Outdoor sports Okrouhlá, duatlon
Junák, závody-krajské kolo
OS Svítání, hipoterapie

10 000
5 000
50 000

KL-Sport Kid Race
Snílek, o.p.s., rekonstrukce areálu
Aneta Chlumská, sport.aktivity

6 000
60 000
8 000

Anežka Vejražková, paralympička

15 000

Adéla Brabencová, řečový procesor

10 000

Ivan Drlík,TP, zdravotnické potřeby

5 000

Boráček, dětský taneční klub

7 000

Yourchance o.p.s., kniha pro DD

10 000

Bohemorum, s.r.o., Lípa Musica

20 000

Hospicová péče sv.Zdislavy

60 000

Sdružení sympozia rytého skla

15 000

Novoborský šachový klub, Corrida

15 000

Film Music Prague, benef. koncert

10 000

Hospicová péče sv. Zdislavy

50 000

V.Frančáková, nevidomá, ZP

4 680

David Košek,léčebný pobyt

40 000

Snílek, o.p.s., rekonstrukce osady

15 000

Nadační fond Ozvěna

10 000

Spolu dětem o.p.s., workshopy

10 000

Zdena Mirgová, rodina v nouzi, Drak

5 000

TULIPAN, Týden s Tulipanem

8 000

Tereza Vargová, léčebný pobyt

10 000

BK TU , LBC, Lasvit Cup pro děti

15 000

Hospicová péče sv. Zdislavy

40 000

Kateřina Grigelová,rodina v nouzi

10 000

Kontakt, Dobrovolnické centrum

15 000

Livie Ivanovová, rodina v nouzi

10 000

Domov pro osoby ZP, Kytlice

15 000

Sluníčko, fyzioterapeut

20 000

Jitka Pavlová, rodina v nouzi, Drak

5 730

A. Ficuová, rodina v nouzi, Drak

3 000

Kromě finanční pomoci pomáháme i materiálně. Díky zaměstnancům Lasvitu jsme
mohli rodinám v nouzi předat knížky, hračky, oblečení pro děti i dospělé a drobné
pořizovací předměty do bytu. Většinou se jedná o rodiny, které opustily azylové bydlení
a snaží se znovu zapojit do běžného života. Mnohdy ale stačí rodinám poradit, na koho
se mají obrátit, doporučit odborníky nebo zprostředkovat práci díky našim kontaktům.

Poskytli jsme i různé artefakty do charitativních či
benefičních událostí, jako je například Film Music
Prague nebo cenu pro vítěze o nejlepší reklamu
neziskových organizací vyhlašovanou každoročně
společností Neziskovky cz – Žihadlo, kterou cenu
navrhl Ing. Martin Šikola.

V. Sponzoři
Sponzor
Lasvit s.r.o.

Částka v Kč
900 000

Táňa Dvořáková, Tobias Zohner

20 000

FIN Gres, s.r.o.

10 000

Anonymní dárce z Lasvitu

5 000

Ing. Bohumil Pick

11 000

Ing. Milan Labík

10 000

Blanka Hubařová

9 000

DENSO Manufacturing Czech, s.r.o.

25 000

Filip Sál

15 000

SATÉN – Jana Šenfeldová

30 000

Ing. Martin Šikola

10 000

DENSO Manufacturing Czech, s.r.o.

25 000

Ing. Bohuslav Šach

1 000

VÚTS, smlouva o reklamě

80 000

Pivovar Svijany a.s.

30 000

Prague College
Lasvit- Michaela Havlíková
Martin Zadák
Jana Růžičková

3 000

Tomáš Hovorka
Martin Barek
Jiří Vašíček
Denisa Pěnkavová
Luboš Melichar

100 000

Za materiální a jinou pomoc děkujeme:
Kateřině Holovčákové
Kateřině Kaislerové
Kateřině Kudělkové
Kateřině Patkové
Zdeně a Aleši Stýblovým
a dalším 
Darované oblečení a zařizovací předměty
putují přes sdružení DRAK do speciálního
skladu, kde si mohou rodiny v nouzi vybrat,
co jim schází. Některé věci jsme stihli předat
těsně před Vánoci a tak měly děti krásného Ježíška.
Mnoho věcí je poskytováno také sdružení Pomoc maminkám v nouzi, na jejichž
webovkách si mohou maminky požádat o konkrétní věci, které jim chybí.

VI. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2014
( v celých tisících Kč)

Označení
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Název ukazatele
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu celkem

Náklady celkem

B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorg.zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
A opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

Číslo
řádku Hlavní
5
1
2
1
3
147
4
161
5
3
6
2
7
8
9
10

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7
1
147
161
3
2

874

874

1 188

1 188

11
12
13
14
15
16

80

80

1 244

Výnosy celkem

17
18
19

1 244

80

1 324

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

56

80

136

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

56

80

136

Provozní dotace celkem

1 244

VII. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2014
( v celých tisících Kč )

Označení
a
A.
I.

b
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

II.
III.
IV.

Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

B.
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek celkem

Stav k posled.
dni účetního
období
2

3
4
5

5

177

5

177

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

11

5

177

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

a

Číslo Stav k 1.dni
řádku účetního
období
c
1
1
2

6
7
8
9
10

Zásoby celkem

Označení

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

AKTIVA

PASIVA
b
Vlastní zdroje celkem

Číslo Stav k 1.dni
řádku účetního
období

Jiná pasiva celkem

c
12
13
14
15
16
17
18
19

Pasiva celkem

20

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

Stav k posled.
dni účetního
období

3

4
-10
1
-11
15

122
1
121
55

15

55

5

177

VIII. Zpráva revizora
Podle mého názoru vykazuje účetní uzávěrka věrně a poctivě finanční situaci Nadačního
fondu Lasvit ke dni 31.12.2014.

Nadační fond Lasvit překročil o 6% stanovených 30% na náklady na správu nadačního
fondu. Stalo se tak proto, že smlouvy na materiální dary v hodnotě 180 000 Kč fyzicky
předané koncem roku 2014 byly podepsány až v roce 2015. Nadační fond Lasvit se tedy
zavazuje, že nápravu provede tak, že v roce 2015 sníží náklady na správu o 6% oproti tomu,
co mu určuje jako limit statut nadačního fondu v článku 7.

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.

Zdena Stýblová
revizor

