VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU

DARUJ VLASY

ZA ROK 2020

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
již pátým rokem společně pomáháme ženám, dívkám a dětem navrátit pocit sebejistoty, cítit se opět
žensky a krásně, protože přesně toto jsou pocity, o které se s námi naše žadatelky podělí v
momentě, kdy přijdou o své vlasy. A díky vám můžeme plnit sny našim žadatelkám.
Nesmírně si vážíme podpory od všech dárců vlasů, finanční podpory, spolupráce kadeřnických
salonů a celého týmu Nadačního fondu.
Děkujeme všem, kteří pomáháte s námi.

Ondřej a Veronika Suchý, zakladatelé Nadačního fondu
&
Tým Nadačního fondu
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ÚVOD

V roce 2020 jsme byli bohužel poněkud omezeni v předávání paruk, díky Covidu a nemohli jsme
tak předat tolik paruk, kolik jsme si představovali. I tak se nám ale podařilo udělat radost 35 ženám,
kterým jsme darovali paruku z pravých vlasů a i to je moc pěkné číslo.
Paruky bychom ale nemohli vyrábět bez dárců, kteří nám vlasy darují a za tento rok jich bylo
celkem 1891.
Letos probíhal také ve všech hypermarketech Globus projekt Pantene Silná a Krásná, kde bylo
možné koupí jakéhokoliv výrobku od Pantene podpořit výrobu paruk pro onkologicky nemocné
pacienty a probíhal také online benefiční koncert pro vlasy, kde vystoupili známé osobnosti.
Za rok 2020 jsme také byly součástí některých kulturních akcí. Paní Lucie pro nás uspořádala
sbírku na Kynžvartfestu pro vlasy a výtežek ze sbírky putoval na výrobu paruk. Také jsme se mohli
zúčastnit grandfinále Highjumpu.
Velice si vážíme veškeré podpory a tešíme se na následující rok 2021.

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 událostijako 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 bylazcela transparentní a tak získala naši důvěru. Rozhodli jsme se tedy založit svou vlastní
nadaci a prioritní pronás 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 2020 jsme rozdali žadatelkám 137 paruk v tržní hodnotě
přes
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 a finance získané z kampaní
darujme.cz a jiných benefičních akcí.
Z tohoto transparentního účtu jsou hrazeny pouze výdaje za nákupy paruk.

A účtem:
2501836833/2010
Účet je vedený u Fio Banky pobočka Masarykovo náměstí, Hradec Králové.
Účet byl založen 14.7.2020.
Podpisové právo k tomuto účtu má ředitelka Nadačního fondu Veronika Suchá.
Tento účet je určený pro veřejnou sbírku, kdy mohou dárci finančně přispět na různých veřejných
akcích, kterých se zúčastníme. V případě rozpečetění pokladniček z veřejné sbírky jsou finanční
dary uloženy na tento sbírkový účet.

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 2020 předal Nadační fond celkem 35 paruk z pravých vlasů našich dárců. Bohužel nás také
zasáhla situace okolo Covidu, ale i tak jsme rádi, že jsme za tento rok zvládli předat několik paruk
našim žadatelkám.
Paruky pro Nadační fond nechala za dotovanou cenu vyrobit firma ProfiBeauty s.r.o.

A první předaná paruka v roce 2020, byla již celkem 103. paruka pro paní Janu, která za námi
přijela do Hradce Králové a odnesla si paručku ve stejném odstínu jako nosila dříve.
104. šmrncovní paruka ve střihu mikáda byla pro paní Stanislavu
105. paruka udělala radost tříleté Johance
106. v krásném hnědém odstínu ze salonu odcházela paní Barbora
107. pomyslnou korunku krásy jsme pomocí paruky vrátili paní Evě
108.Viktorka si nyní opět může vytvářet účesy
109. Martině světle hnědý odstín perfektně sedl
110. Lucie už se opět nemusí bát chodit do společnosti
111. i Adéla už má konečně svou paruku z pravých vlasů
112. Míša toužila po paruce z pravých vlasů a její přání jsme splnili
113. nová paruka potěšila Natálku
114. Martina se opět chtěla cítit jako žena
115. paní Eva mohlá jít na svatbu dcery s novými vlásky
116. Nicole přišla o vlásky už ve 2 letech a toužila mít také svoje vlásky
117. a 118. paručky si odnesla dvojčátka Adélka a Danielka
119. paruku, kterou dříve nosila Markéta Konvičková, nyní nosí Emička
120. Kristýnce jsme předali Tupé v hnědém odstínu
121. paruku předal paní Marii kadeřník Michal Zapoměl
122. Kateřina má radost z nové černé paruky
123. paruka rozzářila Martinu
124. paní Marcela toužila po paruce z pravých vlasů již dlouho
125. paní Radka se již nemusí omezovat v aktivním životě
126. krásnou přirozenou paruku nosí Eva
127. lehce vlnitou paručku si odnesla Hana
128. syntetickou paruku nyní může odložit paní Jaroslava
129. paní Simona se chtěla opět líbit svému muži
130. Dagmar vyměnila nepohodlnou syntetickou paruku za paruku z pravých vlasů
131. nová paruka Haně vykouzlila úsměv na rtech
132. Veronika dostala paručku a zároveň darovala své vlasy pro druhé
133. paní Danuše hezky sedl prosvětlený hnědý odstín
134. Petra si přála paruku především kvůli jejímu synovi
135. slušivý blond odstín pro paní Věru
136. Eva odcházela v krásné vlnité paruce v černém odstínu
137. poslední předanou paruku v tomto roce nosí milá slečna Nikolet

PROJEKTY A KAMPANĚ NADAČNÍHO FONDU
Projekt PANTENE SILNÁ A KRÁSNÁ
Od 9.7. do 20.9. 2020 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 161.500 Kč

KYNŽVARTFEST
V Srpnu proběhl v Lázních Kynžvart hudební festival Kynžvartfest.
Na výrobu paruk se zde vybralo krásných 16.800 Kč
Nesmírně děkujeme za podporu paní Lucii, která sbírku na festivalu zorganizovala.

Grand finále Prima Cool High Jump
22.8.2020 jsme také měli možnost zúčastnit se na Pražské náplavce Grandfinále Prima Cool High
Jumpu, kde nám ale nepřálo počasí, a tak před dražbou plavek jednoho z nejlepších českých
skokanů, který chtěl výtěžek darovat na výrobu paruk, musel být závod ukončen.
I tak jsme se ale akce rádi zúčastnili a děkujem všem, kteří se za námi přišli podívat.

Online benefiční koncert pro vlasy
Dne 29.6. se uskutečnil online benefiční koncert, kde vystoupili Markéta Konvičková, Jitka Boho,
Roman Tomeš, Elis Mraz, Sabina Křováková a Jan Bendig.
Podařilo se vybrat 5.950 Kč.

Média
Prima Cool
Live reportáž na Prima Cool s koordinátorkou Nadačního fondu Daru vlasy.

Deník.cz
Článek o projektu Pantene Silná a Krásná.

Žena – In
Článek o projektu Pantene Silná a Krásná, který probíhal v Hypermarketech Globus.

NADAČNÍCH DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
Dary a finanční příspěvky od fyzických osob do 10 000,- Kč.
Dary a finanční příspěvky v roce 2020 s částkou pod 10 000,- činily :

NADAČNÍ DARY A FINANAČNÍ PŘÍSPĚVKY ROVNY NEBO NAD
10 000,-Kč
Dary a finanční příspěvky od fyzických či právnických osob vyšších než 10 000,- Kč činily:
161.500 Kč – Kampaň Pantene Silná a Krásná

NÁKLADY A VÝDAJE NADAČNÍHO FONDU

Spotřební materiál.......................
Ostatní daně a poplatky...............
Cestovné......................................0,- Kč
Poštovné .....................................0,- Kč
Mzdové náklady..........................0,- Kč
Kancelářské potřeby....................0,- Kč
Účetní, auditorské a jiné..............0,- Kč
Propagační materiály...................
Daň z příjmů................................0,- Kč
CELKEM :
Celkové příjmy za rok 2020 činily
Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍM FONDEM
Seznam vyplacených nadačních příspěvků přiznaných správní radou a vyplacených v roce 2020 v
celkové výši

Nadační příspěvky použity na zakoupení paruk pro naše žadatelky v hodnotě :

STAV TRANSPARENTNÍHO ÚČTU
Stav transparentního účtu ke dni 1.1.2020 byl
Stav transparentního účtu ke dni 31.12.2020 byl

Příjmy za kalendářní rok činily
Výdaje vyplacené na příspěvky Nadačním fondem činily
Výdaje na provoz Nadačního fondu činily

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 2020 zahrnuje :
Telefonní linka – 3.667,86 ,-Kč
Nájmy prostor NF – 124.800,- Kč
Energie- 13.009 Kč
Reklama – 3.813,50,- Kč
Správa webových stránek a grafické práce – 82.051,68 Kč
Manažerské služby – 98.300 ,-Kč
Mzdové náklady celkem – 207.701,- Kč
Celkem v roce 2020 firma ProfiBeauty s.r.o. darovala Nadačnímu fondu nepeněžitý dar v hodnotě
546.42.78 ,- 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 2020

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 2020.
Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za období 1.1.2020 do 31.12. 2020 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 2020, 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 2020 schválit.

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

