VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
DARUJ VLASY
ZA ROK
2019

PODĚKOVÁNÍ
Ohlédnutí za rokem 2019 je pro nás hnacím motorem pro další roky. Dokázali jsme vykouzlit tolik úsměvů
na tvářích našich žadatelek, že nás to hřeje u srdce a nutí pomáhat ještě více.
Nebýt dárců vlasů, finanční podpory, spolupráce kadeřnických salonů a celého týmu Nadačního fondu, nikdy
bychom toho nedosáhli.
Za to všem patří jedno veliké,, Děkujeme,,!
Ondřej a Veronika Suchý
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ÚVOD

Jedním z našich cílů Nadačního fondu je spolupracovat s lidmi s pozitivní energií, která dodává naší práci
přidanou hodnotu a my ji pak můžeme předávat dále našemu okolí. To co děláme, je pro nás poslání a
věříme, že to vše nám pomohlo k tomu, že jsme v roce 2019 předali rekordní počet paruk.
Velkou zásluhu na úspěchu Nadačního fondu mají naši dárci vlasů, kteří nám poslali v tomto roce 1800 copů
určené k výkupu a výrobě paruk.
I letos jsme byli součástí projektu značky Pantene – ,,SILNÁ A KRÁSNÁ,, která pro nás spolu s obchodním
řetězcem Globus uspořádala sbírku na výrobu paruk pro pacienty s onkologickým onemocněním.
Jako každý rok, tak i letos se můžeme pyšnit, že všechny finance, které jsme získali od našich dárců a
partnerů, tak byly použity výhradně na zakoupení paruk pro naše žadatelky. Z Nadačního fondu se platí jen
minimální provozní náklady a tak můžeme jako jedni z mála zaručit, že každá koruna, která se od vás objeví
na našem transparentním účtu, jde na pomoc těm, kteří nás o ni požádali.
Společně si projdeme rok 2019 a budeme se těšit na následují rok 2020.

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 2019 jsme rozdali žadatelkám 102 paruk v tržní hodnotě přes
3 000 000,- 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
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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
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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 a finance získané z kampaní darujme.cz a jiných benefičních akcí.
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 92 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 2019 předal Nadační fond celkem 40 paruk z pravých vlasů našich dárců.
Paruky pro Nadační fond nechala za dotovanou cenu vyrobit firma ProfiBeauty s.r.o.
První paruku s číslem 63. jsme předali v lednu. Odnesla si ji malá Sabinka, které vyčarovala úsměv na rtech.
Tento rok jsme také slavili naší první stou paruku, kterou od nás dostala úžasná zpěvačka a úžasný člověk

Markéta Konvičková.

64. byla paruka pro paní Lenku
65. s touto parukou zářila paní Jana
66. dělá radost paní Elišce
67. paní Michaela se cítí dobře s číslem této paruky
68. paní Alena dostala paruku v krásném přirozeném odstínu
69. Veronika dostala prý paruku přesně podle jejich představ
70. kaštanovaná paruka byla zvolena pro paní Zuzanu
71. paní Andrea se nebála experimentu a z blondýnky se proměnila v brunetku
72. paní Daně předávála paruku sama Monika Bagárová
73. paní Barboře byla předána paruka v salonu René Oliver v Praze
74. krásné a dojemné předání jsme zažili při darovaní paruky malé Vendulce
75. tou nejlepší volbou v přírodním hnědém odstínu byla paruka pro paní Martinu
76. veselý den jsme udělali paní Kateřine, která prošla změnou odstínu původních vlasů
77. jako ulitá padla paruka pro paní Danu
78. slečně Simoně tato paruka úžasně sedí
79. první den letních prázdnin jsme udělali radost Aničce
80. osmdesátku dostala paní Petra
81. tato paručka zvýraznila jemné rysy malé Soničce
82. slečna Tereza byla velice spokojená
83. paní Jana měla velkou radost z paruky přímo pro ni
84. Leona byla z tmavé blond velice nadšená
85. slečna Karolína odešla jako brunetka a moc jí to slušelo
86. slečna Aneta přišla v šátku a odcházela v krásné paruce
87. nové paručky se už nemohla dočkat malá Kristýnka
88. platinovou parukou jsme udělali radost paní Kamile
89. jako blondýnka s vlasy až po ramena od nás odcházela slečna Jennifer
90. ležérní vlny moc slušely paní Katce
91. paní Lucie byla šťastná za svou vysněnou paruku
92. hned na výlet s novými vlasy od nás vyrazila paní Alena
93. rockérce s pozitivní enegií jsme předali rockérskou paruku
94. paní Magdaléna nechala výběr paruky na nás a byla velice spokojená
95. začátek školního roku začal pro paní Ivanu s novými vlasy
96. paní Petře jsem nechali vyrobit blond paruku, přesně podle jejího původního účesu
97. tato paruka má stejný odstín jaký nosívala paní Daniela dříve
98. v rámci proměny pro Oriflame od nás získala paruku paní Vendula
99. paní Kateřina byla velice odvážná a se svým příběhem se nebála vystoupit před kameru
100. jubilejní stou paruku předal Markétě Konvičkové sám Michal Zapoměl.
101. paní Dominka odhodila šátek a domů už odcházela jako tmavovláska
102. poslední předaná paruka v roce 2019 patří slečně Lucii

PROJEKTY A KAMPANĚ NADAČNÍHO FONDU
Projekt PANTENE SILNÁ A KRÁSNÁ
Patronkou tohoto ročníku se stala krásná a půvabná Monika Bagárová, která si vyzkoušela předávání paruk
na vlastní kůži.
Hlavní myšlenkou projektu bylo opět pomoci dámám s onkologickým onemocněním, pro které je zlomovým
okamžikem v léčbě ztráta vlasů.
Od 25.4. do 20.6. 2019 proběhla ve všech hypermarketech Globus kampaň Silná a Krásná.
Za každý zakoupený produkt značky Pantene, putovalo 10,- Kč na konto Nadačního fondu daruj vlasy.
Vybralo se neuvěřitelných 133 950 Kč

THE LEGENT ROCK FEST
V létě jsme poprvé navštívili rockový festival v Hořicích. Dobrosrdečnost, laskavost a celkový zájem
návštěvníků, pomoci nemocným, nás příjemně zaskočil. Z deseti odvážných rockerů, pro které jsou dlouhé
vlasy součástí jejich životního stylu, bude možné vyrobit až 5 paruk pro onkologicky nebo jinak těžce
nemocné děti a ženy. Také se nám podařilo vybrat 5000 Kč, tato částka pokryla téměř polovinu nákladů na
výrobu jedné paruky.

DARUJME.CZ
Velice nás zasáhl příběh malého Tobíka, kterého zasáhl těžký osud. Nadačnímu fondu se podařilo na Tobíka
vybrat na portálu darujme.cz 31 550,- Kč.

MÉDIA

Hradecký Deník - rozhovor týdne Veronika Suchá : Paruka pomáhá i psychicky
ČT Déčko – pořád planeta YÓ : reportáž v Veronikou Suchou o možnosti darování vlasů
Super.cz – mladinká kolegyně Aničky Slováčkové z Ordinace darovala svou hřívu do paruky
Blesk.cz – nemoc Aničky Slováčkové zasáhla Viktorku Rybovou
Extra.cz – Markéta Konvičková přišla díky nemoci o vlasy. Nadace daruj vlasy ji věnovala jubilejní stou
paruku.
Sedmička.cz – Markéta Konvičková se nestydí nosit Paruku a vybízí ženy k darování vlasů
TV Rychnov – reportáž s malou dárkyni Aničkou a paní Kateřinou, která od Nadačního fondu daruj vlasy
paruku obdržela
Lidové Noviny – článek o kampani Silná a Krásná v hypermarketech Globus
Novinky.cz – článek s příběhy Dany a Báry, které předala paruku od Nadačního fondu sama Monika
Bagárová
iDnes – Monika Bagárová jako ambasadorka Nadačního fondu daruj vlasy
Česká televize – přímý přenos předání paruky Nadačním fondem
Deník Nový Čas – článek o bratru ředitelky Miss Slovensko, který daroval své dlouhé vlasy nadačnímu
fondu

NADAČNÍCH DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
Dary a finanční příspěvky od fyzických osob do 10 000,- Kč.
Dary a finanční příspěvky v roce 2019 s částkou pod 10 000,- činily :
423 713,-Kč

NADAČNÍ DARY A FINANAČNÍ PŘÍSPĚVKY ROVNY NEBO NAD 10 000,Dary a finanční příspěvky od fyzických či právnických osob vyšších než 10 000,- Kč
činily :
133 950,-Kč Kampaň Pantene
31 550,-Kč Výzva na Darujme.cz pro malého Tobíska

NÁKLADY A VÝDAJE NADAČNÍHO FONDU
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu daruj vlasy v roce 2019 činily 8301,-Kč

Spotřební materiál………………,4000,-Kč
Ostatní daně a poplatky…………...441,-Kč
Cestovné……………………………..0,-Kč
Poštovné ……………………….. …..0,-Kč
Mzdové náklady…………………..…0,-Kč
Kancelářské potřeby…………..……..0,-Kč
Účetní, auditorské a jiné…………......0,-Kč
Propagační materiály…………….3860,-Kč
Daň z příjmů……………………...….0,-Kč
CELKEM :
Celkové příjmy za rok 2019 činily 589 213,- Kč
Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily 1,49 %

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍM FONDEM
Seznam vyplacených nadačních příspěvků přiznaných správní radou a vyplacených
v roce 2019 v celkové výši 644 412,-Kč

Nadační příspěvky použity na zakoupení paruk pro naše žadatelky v hodnotě :
610 800,- Kč
Nadační příspěvky na zahuštění vlasů žadatelky v hodnotě :
3565,-Kč
Nadační příspěvky použity na malého Tobíska:
15 000,- Kč převod hotovosti
15 047,- Kč nákup, léků, vitamínů, čističky vzduchu a potřebných zdravotnických
pomůcek

STAV TRANSPARENTNÍHO ÚČTU
Stav transparentního účtu ke dni 1.1.2019 byl 94 943,- Kč
Stav transparentního účtu ke dni 31.12.2019 byl 31 442,- Kč
Příjmy za kalendářní rok činily 589 213,- Kč
Výdaje vyplacené na příspěvky Nadačním fondem činily 644 412,- Kč
Výdaje na provoz Nadačního fondu činily 8301,- 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 2017 zahrnuje :

Telefonní linka – 3 941,-Kč
nájmy prostor NF – 89 658,- Kč
Reklama – 11 288,- Kč
Právní služby – 5 445,- Kč
Mzdové náklady celkem – 337 918,-Kč

Celkem v roce 2019 firma ProfiBeauty s.r.o. darovala Nadačnímu fondu nepeněžitý dar v hodnotě
442 805,- 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 20.6.2020
1. Přezkoumala a schválila účetní uzávěrku.
2. Datum sestavení účetní uzávěrky 27.3.2020.
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 2019
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 2019.
Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za období 1.1.2019 do 31.12. 2019 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 2019, 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 2019 schválit.

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

