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I. Výkonný orgán nadačního fondu

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 2015

I v uplynulém roce jsme se znovu zaměřili na
pomoc především v Libereckém kraji a naší
prioritou byly opět samoživitelky s postiženými
dětmi a rodiny v nouzi. Pokračovala ale i naše
spolupráce s hospicem, DRAKem, ADROU i
menšími obecně prospěšnými společnostmi
působícími v kraji jako jsou Svítání, Celia, Snílek
či Rodina 24. Samozřejmostí je i pomoc při
organizování zejména dětských sportovní či
kulturních aktivit a podpora vzdělávacích a
výchovných programů.

Díky
našim
aktivitám,
finanční
transparentnosti
a
spolehlivému
fungování jsme byli zařazeni Fórem
dárců mezi 50 TOP firemních nadací a
nadačních fondů v České republice.
Umístili jsme se na 35. místě.

III. Příklady pomoci realizované v roce 2015
Z charitativní oblasti:

Malý Vojta se i díky nám raduje z nového tabletu.

Daneček dostal příspěvek na rehabilitaci.

Malý Honzík podstoupil léčbu kmenovými buňkami.

Péťovi jsme přispěli na rekonstrukci koupelny.

Dětem z DD jsme přispěli na prázdninové pobyty.

Vítkovi rodiče od nás dostali dar na větší auto.

I v loňském roce jsme úzce
spolupracovali s hospicem sv. Zdislavy
v Liberci, který otevřel novou budovu
s lůžky a vznikl tak první kamenný
hospic v Libereckém kraji.
Nicméně i tak bylo nutné otevřít další
hospicový pokoj v nemocnici v České
Lípě. Opět jsme přispěli na jeho
vybavení. V těchto pokojích mohou
být s nemocnými i jejich rodiny.

Dlouhodobě také pomáháme neziskovce ADRA, pobočka Česká Lípa. Konkrétně přispíváme na
provoz dobrovolnického centra. Jeho zaměstnanci navštěvují seniory a těžce nemocné přímo
v nemocnici, povídají si s nimi, hrají hry, čtou jim nebo jim jen naslouchají.

Spolupracujeme se společností Spolu dětem,
která pomáhá dětem před odchodem z DD
zorientovat se ve financích, poradí, jak si najít
a udržet práci, bydlení, jak být nezávislí.

Financovali jsme Snílkův dům na půl cesty, který
využívají děti po odchodu z DD jako přechodné
bydlení, naučí se zde starat sami o sebe a jak
vyjít s penězi.

Ukázky pomoci v oblasti kultury a sportu:

Nádherné pírko z naší dílny předávala společnost yourchance o.p.s. v rámci udílení cen BÍLÁ VRÁNA.
Držitelem se každoročně stává mladý člověk, který vyrůstal v dětském domově a po odchodu se
dokázal postavit na vlastní nohy, najít uplatnění ve společnosti a stát se tak inspirací pro mnohé
další. Druhé pírko je udělováno zaměstnavateli, který se nebojí dát dětem z DD pracovní šanci.

Podpořili jsme také další vydání knihy Hejno bílých vran složené ze
životních osudů dětí, které prošly dětským domovem a dokázaly se zapojit
do života a najít si své místo.
Výtisky, které jsme jako sponzoři dostali, jsme obratem rozdali do dětských
domovů, se kterými spolupracujeme.

Už popáté jsme podpořili úžasný,
několikadenní festival pro tělesně a
mentálně postižené s názvem Patříme
k sobě. Účastní se ho klienti speciálních
zařízení z celé republiky a jejich vystoupení
jsou plná síly, energie, chuti do života,
nadšení a radosti. Je to vždy nádherný
zážitek pro všechny – diváky i účinkující.

Celonárodní turnaj mládeže v badmintonu.

MČR vozíčkářů ve stolním tenise.

FBC Panthers Liberec

Mezinárodní turnaj a volejbalistky z Nového Boru.

Jarní běh v Novém Boru.

X duatlon Kytlice

IV. Přehled darů
Hospic sv.Zdislavy – příspěvek na provoz

30 000 Kč

TJ Stadion Nový Bor - florbalový oddíl

5 000 Kč

Klub biatlonu Manušice – příspěvek na činnost

10 000 Kč

Amelie o.s. - příspěvek na provoz centra pro onkologicky nemocné

10 000 Kč

TJ Jiskra Nový Bor – Jarní běh v Novém Boru

5 000 Kč

TJ Jiskra Nový Bor – oddíl volejbalu – příspěvek na mezinárodní turnaj

6 000 Kč

Snílek o.p.s. – příspěvek na rekonstrukci areálu pro děti z DD

70 000 Kč

Z

Podkrkonošská spol.přátel dětí zdr. postižených – festival Patříme k sobě

75 000 Kč

Z

KVKLI – CD pro nevidomé děti

15 000 Kč

Film Music Prague – benefiční koncert

15 000 Kč

Vítek Štrba, ZTP – příspěvek na auto

20 000 Kč

MČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč

ADRA o.p.s., pobočka Česká Lípa – příspěvek na provoz Dobrovolnického centra

20 000 Kč

Vladimíra Frančáková, nevidomá vozíčkářka - notebook

19 583 Kč

Petr Živsa, ZTP, příspěvek na rekonstrukci koupelny

15 000 Kč

Outdoor sports Okrouhlá – příspěvek na Kytlice X duatlon

10 000 Kč

AMICIA – příspěvek na projekt Společně v akci pro děti z DD

15 000 Kč

Svítání o.s. – příspěvek na hiporehabilitaci

40 000 Kč

Yourchance o.p.s., příspěvek na vydání knihy Hejno bílých vran pro děti z DD

10 000 Kč

Celia –život bez lepku o.p.s., příspěvek na vydání informační brožury

5 000 Kč

Dětský domov Dubá-Deštná – příspěvek na prázdninové aktivity

15 000 Kč

Z

Vojtěch Szewczyk, ZTP – příspěvek na asistenta
Markéta Brožová, ZTP – příspěvek na rehabilitaci
ZŠ nám.Míru, pomoc soc. slabým žákům a vzdělávací projekty
DRAK, o.s. - stavební a terénní úpravy pro chráněnou dílnu

14 000 Kč
5 000 Kč
80 000 Kč

Z

100 000 Kč

Z

Vojtěch Merta, ZTP – příspěvek na tablet

5 000 Kč

Pavla Lapuníková, ZTP – kauce na byt

8 000 Kč

Novoborský šachový klub – Šachová corrida

10 000 Kč

ARBOR, festival Lípa Musica 2015

10 000 Kč

Jarmila Dadučová, rodina v nouzi, příspěvek na kauci

10 000 Kč

Aneta Chlumská, rodina v nouzi, příspěvek na sportovní činnost
Tereza Vargová, ZTP – příspěvek na rehabilitaci

5 000 Kč
10 000 Kč

MC Rákosníček o.s., příspěvek pro rodinu v sociální nouzi

8 000 Kč

Snílek o.p.s. – Dům na půl cesty, příspěvek na rekonstrukci

10 000 Kč

Novoborské mažoretky o.s. – příspěvek na soutěž O skleněnou hůlku

5 000 Kč

Alice Werznerová, ZTP – příspěvek na motomed

15 000 Kč

AJIN – spolek, Světlo porozumění

20 000 Kč

Jan Čapek, ZTP – příspěek na léčbu kmenovými buňkami

20 000 Kč

Dagmar Vodvárková, rodina v nouzi, kauce na byt

8 000 Kč

BK Technické univerzity v LBC, celostátní žákovský turnaj

15 000 Kč

Hospic sv.Zdislavy, vybavení lůžkového hospice

30 000 Kč

Walk For Chalk – charitativní projekt pro děti bez rodičů

52 192 Kč

Rodina 24,z.s., materiální dar – osvětlení do Vily Vitae v hodnotě
Vladimíra Frančáková, ZTP – příspěvek na kurz Aj pro nevidomé

430 728 Kč
4 680 Kč

Snílek o.p.s., příspěvek na vánoční dárky a zimní pobyty pro děti z DD

20 000 Kč

FBC Panthers Liberec z.s. – příspěvek na pořízení dresů pro mládež

10 000 Kč

MŠ a ZŠ Sluníčko – příspěvek na osobní asistenty

30 000 Kč

Daniel Trdla, ZTP – příspěvek na rehabilitační pobyt

20 000 Kč

Vojtěch Merta, ZTP – příspěvek rehabilitační pobyt

20 000 Kč

MC Rákosníček, rodina v sociální nouzi, příspěvek na vybavení bytu

10 000 Kč

TJ Jiskra Nový Bor, oddíl babytenisu, příspěvek na činnost

10 000 Kč

DRAK o.s. – sportovní akce pro handicapované - bowling

5 000 Kč

Zdena Mirgová, rodina v nouzi – příspěvek na čističku vzduchu
Ida Janouchová, rodina v nouzi - příspěvek na vybavení bytu a nájem

11 000 Kč
9 000 Kč

Z – zdvojené dary

Přispěli jsme na experimentální
léčbu kmenovými buňkami pro
osmiletého Honzíka, který trpí
vážným smrtelným onemocněním
progresivní svalové dystrofie.
Tato nemoc postihuje zejména
chlapce. První příznaky se
projevují mezi 2.-6. rokem,
postižení chlapci začínají mít
problémy
s chůzí,
během,
vstáváním.
Kolem
12.roku
dochází k upoutání na invalidní
vozík,
později
k srdečním
selháním a dýchycím potížím.
Postižený umírá kolem 20.roku
většinou na pneumonii nebo
srdeční selhání. Velkou šancí na
zpomalení nemoci je právě léčba
kmenovými buňkami, která stojí
900 000 Kč.

V. SPONZOŘI
LASVIT s.r.o.

975 000 Kč

SPC - NET

30 373 Kč

Ing. Bohumil Pick

10 000 Kč

Jiří Boudný

10 000 Kč

Blanka Hubařová

10 000 Kč

ELEKTRO VIACO

35 000 Kč

Filip Sál, materiální dar v hodnotě

25 000 Kč

TERMIL a.s.

20 000 Kč

Leon Jakimič

13 158 Kč

ABCD

40 000 Kč

Molla s.r.o.

50 000 Kč

Lasvit s.r.o., materiální dar v hodnotě

430 728 Kč

IRE s.r.o.

19 000 Kč

Lukáš Kronďák

1 600 Kč

Maxim Velčovský

70 000 Kč

René Roubíček

100 000 Kč

VÚTS, a.s. SMLOUVA O REKLAMĚ

270 000 Kč

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří nám v roce
2015 pomohli se sbírkou oblečení, hraček a bytového
vybavení pro rodiny v sociální nouzi:
Zdenka Stýblová, Kateřina Patková, Kateřina
Kaislerová, Kateřina Holovčáková, Kateřina Kudělková,
Andrea Lawson, Lucie Duman, Lenka Rejšková, Ing.
Luděk Pfeifer

René Roubíček

Maxim Velčovský

VI. FINANČNÍ UZÁVĚRKA

VII. ZPRÁVA REVIZORA

Podle mého názoru vykazuje účetní uzávěrka věrně a poctivě finanční situaci Nadačního fondu
Lasvit ke dni 31.12.2015.

Nadační fond Lasvit nepřekročil stanovené náklady na správu nadačního fondu.

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

