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PODĚKOVÁNÍ

Máme za sebou 3tí rok fungování a děkujeme všem, kdo se s námi do projektu Nadačního
fondu zapojil. Ani ve snu jsme nečekali, že je tolik dobrých duší, které chtějí obětovat svůj
volný čas, svoji energii, svoje finance a své vlasy pro lidi, které potkal těžký životní osud.
Máme velkou radost, že můžeme pomáhat a rozdávat úsměvy. Děkujeme všem dárcům a
partnerům, že do toho šli s námi.

Team Nadačního fondu daruj vlasy

„Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy,
nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu,
ušlechtilost.“
Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel a redaktor
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ÚVOD

Tento rok nám dárci poslali 2125 copů a zapojilo se s námi do spolupráce dalších 17
partnerských salonů. Na konci roku 2018 pro Nadační fond stříhalo přes 55 kadeřnických
salonů z celé České Republiky a Slovenska.
Dary vlasů nám chodí ze všech koutů a díky těmto dárcům a partnerským salónům jsme
mohli v roce 2018 předat 30 paruk z pravých lidských vlasů našich dárců.
Velkou novinkou pro nás byla letos kampaň SILNÁ A KRÁSNÁ, do které nás zapojila značka
Pantene. Věnovala v kampani Nadačnímu fondu 10,-Kč z každého produktu značky Pantene,
prodaného v hypermarketech Globus. Nadační fond za utržené finance nakoupil paruky pro
onkologicky nemocné pacienty.

POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU
Posláním Nadačního fondu je pomoci všem, kteří v důsledku své nemoci přišli o vlasy.
Bránit nemocné děti, které jsou díky své ztrátě vlasů vystaveny posměchu.
Poskytnout ženám korunku krásy, která jim dodá sebevědomí a navrátí ženskost.
Nadační fond všem těmto žadatelkám nabízí paruky z pravých vlasů zcela zdarma.
Vlasy nejsou všechno, ale hrají důležitou roli v psychice lidí, kteří svádějí nerovný souboj se svou
nemocí. Naše poslání je podat jim pomocnou ruku v jejich těžké životní situaci.

KOMU POMÁHÁME
Pomáháme onkologickým pacientkám, které kompletně přišly o své vlasy vlivem vedlejších účinků
léčby.
Pomáháme také pacientkám s alopecií, nemocí vypadávání vlasů, která je psychického nebo
genetického rázu. V neposlední řadě pomáháme dětem a pacientkám, které přišly o vlasy v důsledku
traumatické události jako jsou popáleniny, autonehody, operace hlavy a podobně.

STATUT NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY
Nadační fond daruj vlasy vznikl v roce 2016, kdy jsme jako majitelé prosperující firmy ProfiBeauty
s.r.o. chtěli věnovat část svých financí na dobrou věc a někomu pomoci. Nemohli jsme najít nadaci,
která by byla zcela transparentní, a tak získala naši důvěru. Rozhodli jsme se tedy založit svou vlastní
nadaci a prioritní pro nás bylo, aby byl celý proces naprosto transparentní a každý dárce měl možnost
přesně vidět, jak se s jeho dary zachází.
Od vzniku Nadačního fondu do konce roku 2018 jsme rozdali žadatelkám 62 paruk v tržní hodnotě
přes
1 400 000,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, že proměnili náš sen ve skutečnost a pomohli
tak našim žadatelkám navrátit zpět jejich ztracenou sílu a sebevědomí, kterou jim nemoc vzala.

ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU DARUJ
VLASY
Název subjektu : Nadační fond daruj vlasy
Spisová značka : 1418 N, Městský soud v Praze
Sídlo : Praha – Vinohrady, Korunní 860/20, PSČ 120 00
Den zápisu : 10.10.2016

ZŘIZOVATELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ProfiBeauty s.r.o., IČO 03715744
Praha – Vinohrady, Korunní, PSČ 120 00

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předseda správní rady : Ing. Ondřej Suchý
Člen správní rady : Veronika Suchá
Člen správní rady : Bronislava Růžičková

REVIZOŘI
Mgr. Anna Taláb Krčmová
Hradec Králové – Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, PSČ 500 02
KONTAKTY
info@darujvlasy.cz
www.darujvlasy.cz
Provozovna : Kotěrova 847/5
53003 Hradec Králové
Tel: +420 725 518 444

BANKOVNÍ ÚČTY NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY

Nadační fond daruj vlasy disponuje transparentním účtem
2501085558 / 2010
Účet je vedený u Fio Banky pobočka Masarykovo náměstí, Hradec Králové.
Účet byl založen 20.10.2016
Podpisové právo k tomuto účtu má předseda Nadačního fondu Ing. Ondřej Suchý
Tento účet je transparentní a je využíván jako komunikační účet a seznam dárců. Každý dárce pokud
nechce být anonymní, zde najde své jméno a částku, za kterou se jeho vlasy vykoupily, stejně tak jsou
uvedeny na transparentním účtu všechny finanční dary.
Z tohoto transparentního účtu jsou hrazeny pouze výdaje za nákupy paruk.

FORMY A TYPY DARŮ A POMOCI
Finanční pomoc
Libovolná částka, kterou dárce vloží nebo pošle převodem na transparentní účet.
Číslo účtu: 2501085558 / 2010
Majitel účtu: Nadační fond daruj vlasy

Dary vlasů
Nadační fond přijímá dary vlasů, které splňují parametry pro výrobu paruk nebo do výkupů pro
komerční účely. Musí být dobře zagumičkované a jejich průměrná délka nesmí být kratší než 35 cm.
S dary vlasů pomáhají partnerské salony, které nabízí dárcům profesionální střih copů a jejich zaslání
do Nadačního fondu. V současné době máme 55 aktivních partnerských salonů, kteří Nadačnímu
fondu pomáhají.

Dárcovské výzvy na darujme.cz
Během roku se nám sejde více žadatelek o paruku, než jsme schopni finančně utáhnout, nebo nás
zasáhne nějaký silný příběh a my máme nutkání pomoci. Využíváme tedy výzvy na portálu
darujme.cz, kde dáváme šanci širšímu okolí se k nám připojit a podpořit tím dobrou věc.

Akce pořádané na podporu Nadačního fondu
Nadační fond se rád účastní kulturních a sportovních akcí. Stejně tak uvítá jakoukoliv spolupráci
s ostatními nadacemi a spojí své síly na pomoc druhým. Zapojujeme se do benefičních a dobročinných
akcí.

SOUHRN PŘEDANÝCH PARUK V ROCE 2018
V roce 2018 předal Nadační fond celkem 30 paruk z pravých vlasů našich dárců.
Paruky pro Nadační fond nechala za dotovanou cenu vyrobit firma ProfiBeauty s.r.o.
První paruku v tomto roce s číslem 33. od nás dostala paní Jarmila, která se léčí se ztrátou vlasů 30 let.
34. Matynka malá holčička, dostala svou paručku, ať při ní stojí všechny andělé a boj vyhraje
35. paní Helenu zasáhla rakovina lymfatické uzliny, porukou jsme ji udělali velkou radost
36. parukou na míru jsme potěšili slečnu Lenku
37. majitelkou této paruky se stala milá a usměvavá paní Nikol
38. alopecie postihla i paní Kateřinu, dostala od nás paruku, která ji moc sluší
39. malá Kristýnka, které diagnostikovali alopecii už nosí krásnou paručku z dětských vlásků
40. princezna Kačenka ztratila vlásky díky chemoterapii,teď už s paručkou vypadá zase jako princezna
41. paní Zuzana od nás dostala krásnou paruku v salonu Michala Zapoměla
42. v salonu Michala Zapoměla byla také předána paruka paní Olze
43. Matylda od nás dostala paruku přesně dle svých představ, vlásky ztratila díky hormonální poruše
44. paní Ludmila bojuje s alopecií už 20 let, teď poprvé nosí paruku s pravých lidských vlasů
45. krásně sestříhanou a slušivou paruku si převzala paní Miroslava
46. paní Marcela při předání paruky jen zářila, díky alopecii přišla o vlasy a paruku si moc přála
47. paní Ivaně jsme předali kratší sestřihanou paruku, která ji moc slušela
48. paní Eva je bojovnice, o všechny své vlasy přišla ve věku 12ti let, paruka se ji moc líbila
49. slečně Báře jsme připravili paruku na míru, kterou ještě doladil team Michla Zapoměla
50. paní Barbara už hrdě nosí paruku plavovlasé barvy
51. slečna Aneta už bojuje s alopecií od dětství, paruku s ofinou, kterou dostala ji neuvěřitelně sluší
52. polodlouhou paruku v odstínu světle hnědé si převzala paní Mária
53. paní Jana bojuje s autoimunitním onemocněním a nemohla sehnat paruku na míru, teď už ji má
54. paní Karolína si přišla převzít svou paruku hned den po prvním máji
55. slzičky štěstí neschovala při předání paručky malá Hanička
56. paruku, která se co nejvíce podobala původním vlasům si převzala paní Jana
57. milé setkání a mnoho úsměvů jsme prožili při předávání paruky paní Martině
58. paní Žaneta si převzala paruku na míru ve světle hnědém odstínu a krásně sestřiženou ofinou
59. předáním této paruky jsme potěšili paní Dagmar, paruka jí moc slušela
60. do podoby šik mikáda jsme upravili paruku pro paní Jitku
61. z výsledku paruky byla velice nadšena paní Jana, které jsme paruku doladili lehkými vlnami
62. poslední paruku v tomto roce jsme předali paní Věře

INOVACE VE VÝROBĚ PARUKU

S výrobou paruk v letech 2016 a 2017 jsme nebyli úplně spokojeni. Potýkali jsme se s
problémy, které jsme museli nějak vyřešit, a tak jsme přistoupili k některým inovacím.
Společnost ProfiBeauty s.r.o., která nám paruky zajišťuje: "První rok byl o tom naučit se s
parukami pracovat, naučit se měřit obvod hlavy tak, aby montura seděla na milimetr. Naučit
se vybrat zdravotně nezávadný tyl, který se používá na výrobu paruk pro onkologický
nemocné. Naučit se šít správně celou tylovou čepici, do které se vlasy poutkují. Naučit se
PEVNĚ poutkovat vlasy do tylu tak, aby se nevyčesávaly a neprotahovaly se do vnitřní části.
Vyrábět paruky rychle a dělat více radosti kolem sebe."

Co se v roce 2018 dělalo jinak?
1) všechny paruky vypadají jednotně
2) tylová čepice je vyrobena na míru všem velikostem v dostatečném množství dopředu,
abychom urychlili poutkovací proces a celkovou dobu čekání na paruku
3) nově se používají k výrobě převážně vlasy dosahující délky 35 cm a delší
4) paruky jsou tak pohodlné na nošení, že jejich nositelka neucítí na hlavě nic, jen nabude
sebevědomí a sílu, kterou jí její ztráta vlasů vzala
5) paruky jsou vyráběné z vlastních vlasů žadatelky, která o vlasy přišla – není to pravidlem,
ale je to možností
6) všechny paruky jsou vždy a zpravidla vyrobeny z vlasů od dárců, jako tomu bylo i v roce
2017

KAMPANĚ V ROCE 2018
Ve spolupráci s Pantene a Globus, byl spuštěn projekt
"Silná a krásná".
Projekt má za cíl podpořit financování paruk pro
onkologické pacienty. Stále totiž platí, že počet žadatelů
značně převyšuje finanční možnosti našeho nadačního
fondu. Nadační fond tak mohli podpořit nejen darováním
vlasů, ale i zakoupením skvělé kosmetiky Pantene v
řetězcích Globus. Od 26. dubna do 30. června se mohl
zapojit každý, jednoduše během běžného nákupu –
zakoupením jednoho produktu Pantene v hypermarketech
Globus přispěl na výrobu paruk 10,- Kč.
Díky Pantene jste mohli mít nejen krásné vlasy, ale
zároveň přispět na výrobu paruk z pravých vlasů pro
onkologické pacientky a navrátit jim zpět ztracenou sílu a
sebevědomí, které jim nemoc vzala.
V kampani se vybralo neuvěřitelných 138 440,- Kč. Všechny tyto finance putovaly na výrobu
paruk pro onkologicky nemocné pacienty.

DÁRCOVSKÁ VÝZVA,, PRO JITKU,,
Ve 37 letech nás navždy opustila paní Jitka, která statečně 4 roky
bojovala s rakovinou. Byla velice silná a pozitivní a místo sebelítosti
až do poslední chvíle bojovala ze všech sil a rozdávala kolem sebe
radost. Jejím heslem bylo
,, Když nemůžeš, přidej víc,,
Její kamarádka Šárka věnovala Oetztaler Radmarathon cyklistickou výzvu Jitčině památce a
Nadačnímu fondu daruj vlasy.
Sama tak několika set kilometrový Radmarathon na její počest zdolala a svou výzvou vybrala
pro Nadační font 50 275,-Kč

MÉDIA
Ivana Jirešová překvapila a stala se černovláskou. Podívejte, jak jí to sluší! Ivana se stala
patronkou prvního ročníku kampaně Pantene,, SILNÁ A KRÁSNÁ,, – Extra.cz o Nadačním
fondu napsal velice pěkný článek

Milujeme předávání již hotových paruk, ale radost nám dělá celý proces, a to doslova od
samotného střihu vlásků pro náš Nadační fond. Velice proto děkujeme magazínu Gleid za
publikování článku s mnoha fotografiemi našich úžasných dárců. Velice si vážíme každé
pomoci, jelikož i jeden culíček znamená, že jsme zase o krok blíž k pomoci dalšímu člověku.

Jak víme, rakovina si nevybírá. Stalo se tak, že postihla jak paní Janu, tak i její dceru Báru.
Jsme proto velice vděčni za to, že jsme byli schopni pomoci oběma. Barče jsme vyrobili
krásnou paruku na míru v trendy ombré provedení a paní Jana se nyní těší z prodloužených
vlásků, které jsme pro ni zajistili. Celý příběh moc pěkně shrnuje článek, který o nás napsal
portál aktualne.cz.

Kampaň Pantene ,,Silná a krásná,, se rozhodly podpořit i webové stránky
www.marketingovenoviny.cz

SEZNAM NADAČNÍCH DARŮ A FINANANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DO 10 000,-Kč
Finanční dary a dary vlasů vykoupené firmou ProfiBeauty s.r.o. - 220 431,- Kč

SEZNAM PŘIJATÝCH PŘÍSPĚVKŮ VYŠŠÍCH NEBO ROVNO 10 000,- Kč
Finanční dar z kampaně Pantene ,,Silná a krásná,, - 138 430,-Kč
Finanční dar z kampaně výzva pro Jitku – 50 275,-Kč

NÁKLADY A VÝDAJE NADAČNÍHO FONDU
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu daruj vlasy v roce 2018 činily
1726,-Kč

Spotřební materiál - 0,-Kč
Ostatní daně a poplatky - 1226,-Kč
Cestovné - 0,- Kč
Poštovné - 500,- Kč
Mzdové náklady - 0,-Kč
Kancelářské potřeby - 0,-Kč
Účetní, auditorské a jiné - 0,-Kč
Propagační materiály - 0,-Kč
Daň z příjmů - 0,-Kč

CELKEM :

Celkové příjmy za rok 2018 - 409 136,-Kč
Náklady hrazeny z Nadačního fondu za rok 2018 - 1726,-Kč
Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily 0,42 %

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍM FONDEM
Seznam vyplacených nadačních příspěvků přiznaných správní radou a
vyplacených v roce 2018 v celkové výši 428 701,-Kč

Nadační příspěvky byly použity na zakoupení paruk pro naše žadatelky
v hodnotě 428 701,-Kč

Počáteční zůstatek na transparentním účtu 1.1.2017 byl 116 233,-Kč
Zůstatek na transparentním účtu ke dni 31.12. 2017 byl 94 942,- Kč

NEPENĚŽITÝ DAR

Zakladatelé Nadační fondu daruj Vlasy firma ProfiBeauty s.r.o. věnuje každoročně Nadační
fondu nepeněžitý dar, který pokrývá provozní náklady celého fondu. Tím to gestem jsou
veškeré finanční prostředky od dárců a ostatních partnerů použity výhradně na výrobu paruk
pro naše žadatelky.

Nepeněžitý dar ve formě bezúplatného poskytnutí služeb v roce 2018 zahrnuje :

Telefonní linka – 3 466,-Kč
1/3 nájmu prostor NF – 60 000,- Kč
Správa webových stránek – 9 163,- Kč
Reklama – 6 565,- Kč
Mzdové náklady celkem – 155 841,-Kč

Celkem za rok 2018 firma ProfiBeauty s.r.o. darovala Nadačnímu fondu nepeněžitý dar
v hodnotě
235 035,- Kč

Účetní uzávěrka a její schválení

Účetnictví Nadačního fondu daruj vlasy je vedeno a účetní uzávěrka byla
připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění
pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích opatřeních.
Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k dani byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR
Správní rada Nadačního fondu daruj vlasy na svém zasedání dne 20.6.2019
1. Přezkoumala a schválila účetní uzávěrku.
2. Datum sestavení účetní uzávěrky 22.3.2019.
3. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek,
nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodářský
výsledek.

……………………………
Nadační fond daruj vlasy
Ondřej Suchý předseda správní rady

Zpráva revizora za rok 2018
Nadačního fondu daruj vlasy

Nadační fond daruj vlasy vznikl 10.10.2016 zápisem v nadačním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, spisová značka 1418 N.
Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost revizora a výsledek účetní uzávěrky za rok 2018.
Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za období 1.1.2018 do 31.12. 2018 konstatuje, že
účetní záznamy a evidence, byly vedeny průkazným systémem a v souladu s obecně
závaznými předpisy, upravujícímu vedení účetnictví.
Účetní záznamy a evidence, zobrazují finanční situaci Nadačního fondu daruj vlasy ze všech
důležitých hledisek a účetní uzávěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace fondu.
Revizor navrhuje správní radě schválit účetní uzávěrku za rok 2018, tak jak ji navrhuje.
V rámci kontrolní činnosti, revizor neshledal nedostatky.
Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje revizor účetní
uzávěrku a návrh činnosti za rok 2018 schválit.

…………………………………….
Nadační fond daruj vlasy
Mgr. Anna Taláb Krčmová

