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1. Úvodní slovo

Milé dámy, milí pánové!

Naše nová výroční zpráva přináší jen velmi stručnou informaci o tom, co jsme v uplynulém roce prožili.
Slova a čísla mohou jen naznačit, jak rozmanitá je naše činnost. Nemohou však postihnout, jaká obětavost a jaké úsilí mnoha lidí se skrývá za každým jednotlivým výsledkem.
Rok 2000 přinesl nadaci radost z ohlédnutí za uplynulými lety, radost z výsledků naší práce. Byl také rokem každodenní všední práce, snažení a běžných starostí.
Nadace Archa Chantal byla založena ne jako spolek, který by měl přinášet sebeuspokojení svým členům, ale s cílem nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují.
Chci na tomto místě s upřímností poděkovat (a přeji si, aby to nevyznělo jako prázdná fráze) zejména všem uvnitř, kteří usilují o naplňování cílů a poslání nadace, ale také každému, kdo naši činnost podpořil svým rozhodnutím o grantu, příspěvku, nebo sponzorském daru. Jsem si dobře vědoma, že nejsou malé dary, ale každý dar, i kdyby vypadal nepatrně, má svou velikou hodnotu.



Přeji Vám v životě zdraví a lásku.
Bez toho to nejde

S úctou
	Chantal Poullain-Polívková
	prezidentka Nadace Archa Chantal



2. Základní údaje o nadaci

2.1. Organizační schéma

Správní rada:	
předseda:	Chantal Poullain – Polívková 
	místopředseda:	Jiří Morávek 
	člen:	Miloslava Vepřeková 

Dozorčí rada: 	
	předseda:	Ing. Dalibor Ježorek
	místopředseda:	Mgr. Michael Buchlovský
	členové:	Liběna Rochová – Svobodová

	Marie Melicharová
	RNDr. Věra Pidrová
	Ing. Jiří Zeman
	Zdeňka Kuglerová
			
Sídlo Brno: Mečová 5, 602 00 Brno
Zaměstnanci:	Miloslava Vepřeková – ředitelka
	Zdeňka Kuglerová
	Jiří Kratochvíl – civilní služba

Pobočka Praha: Svatoslavova 26, 140 00 Praha 
Smluvní spolupráce:	Dagmar Vaculínová
Zaměstnanci:	Pavlína Hejmová
	Tomáš Trojánek – civilní služba

Pobočka Ostrava: Varenská 51, 702 00 Ostrava
Zaměstnanci:	Sylva Pivodová
	Šárka Krátká

2.2. Základní údaje o nadaci
Nadace Archa Chantal byla zaregistrována u Magistrátu města Brna pod č.j. 1995/35 dne 29. 6. 1995.
Podle pozdějšího zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech byla Nadace Archa Chantal ke dni 30. 3. 1999 zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského obchodního soudu v Brně. 
Nadace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o majetku a hospodaření nadace za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřená auditorem. Do této výroční zprávy může na požádání nahlédnout každý, a to v místě sídla nadace nebo u Krajského obchodního soudu v Brně.
Od 1. října 1998 do 31. října 2008 povolilo Ministerstvo vnitra ČR Nadaci Archa Chantal veřejnou sbírku prováděnou na území České republiky, formou soustřeďování finančních prostředků na účtu číslo: 10006-1760404504/0600; sbírka bude dále prováděna pořádáním představení a setkání k dosažení příspěvků v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách, dále pak prodejem předmětů v souladu s § 6 vyhlášky, dále sběracími pokladničkami, umístěnými na různých místech ČR, zajištěnými v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky, se kterými bude po skončení sbírky naloženo ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 a 3 výše uvedené vyhlášky.
Ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky č. 62/1973 Sb. bude každoročně ke dni 31. 3. předkládáno Magistrátu města Brna vyúčtování sbírky ke kontrole.


2.3. Poslání Nadace
Nadace byla zřízena za účelem zlepšování podmínek v dětských nemocnicích a léčebných zařízeních formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Příčinou tohoto úsilí je snaha o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci a vede k celkovému urychlení léčebného procesu. 
K dosažení cílů, nadace zajišťuje:
·	opravy a úpravy dětských zdravotnických zařízení s důrazem na jejich výtvarné pojetí, výzdobu obrazy a sochami
·	vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební elektronikou
·	rozvoj vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti

2.4. Cíl Nadace
Nadace chce i nadále navazovat na činnost z let předchozích. Tato se dělí na popularizaci, prezentaci nadace na veřejnosti a vlastní činnost - humanizace dětských zdravotních zařízení. Realizace projektů stojí především na sponzorských darech finančních i věcných a veřejných sbírkách.

Hlavní cíle pro rok 2001
–	dokončit a oficiálně předat k používání kompletní humanizaci Dětského oddělení psychiatrie FN Brno Bohunice
–	příprava projektu humanizace ambulance na oddělení Dětské neurologie v Thomayerově nemocnici v Praze, zajištění finančních prostředků
–	realizace projektu ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v 2. pololetí roku 2001
–	příprava projektu a zajištění financí pro projekt ve Fakultní dětské nemocnici Brno-Černá Pole na I. dětské interní a onkologické klinice oddělení č. 67 a Oddělení radiační onkologie, teleradioterapie - Masarykův onkologický ústav, Brno-Žlutý Kopec
–	rekonstrukce a dokončení příjmových částí Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava
–	Lůžkové oddělení velkých dětí – Městská nemocnice Ostrava 
–	příprava a výběr dětského oddělení v nemocnici na Karvinsku.
–	dokončení příprav k rekonstrukci dětského oddělení Slezské státní nemocnice v Opavě
–	vybavování dětských oddělení hračkami (převážně tam, kde již nadace pracovala)
–	pokračovat ve spolupráci se společností AVENIR (billboardy nesoucí logo nadace); z výtěžku reklamních billboardů vybavit dětská oddělení v Nemocnici s poliklinikou v Mostě
–	rozšíření veřejné sbírky
–	propagace Nadace Archa Chantal
–	opakování akce „Strom splněných přání“ v Brně a Ostravě
–	uspořádaní Dětského dne „Festival zábavy pod hradem Špilberk“ ve spolupráci s Českou tábornickou unií
–	uspořádání akce „MOSTY 2001“ ve spolupráci s olomouckou firmou Genoservis, a.s., v Přerově.
–	společně s Tábornickou unií uspořádat akci „Kreslení křídou na ulici“ v městě Brně
–	Dále pokračovat ve spolupráci s GE Capital Bank – pořádání veřejné sbírky ve vybraných pobočkách banky.

3. Činnost nadace

3.1. Projekty


Svět „Cesta vlakem“
19. prosince 2000 bylo předáno k užívání upravené dětské dialyzační středisko I. dětské kliniky ve FN Praha – Motol. Zde se více než 25 let léčí děti s onemocněním ledvin, včetně akutního a chronického selhání ledvin. Motolská nemocnice je jediným pracovištěm v České Republice, kde se systematicky provádí transplantace ledvin u dětí a dorostu. 
Pokud se u dítěte diagnostikuje chronické selhání ledvin, stává se vlastně až do 18 let trvale pacientem kliniky. Ambulantní léčba hemodialýzou (umělou ledvinou) znamená pro pacienta nutnost přijet 3x týdně na oddělení, kde je dítě napojeno nejméně 4 hodiny na umělou ledvinu. Značná část života těchto dětí a jejich rodiny se z velké části odehrává právě v prostorách dialyzačního střediska.
Úprava se týkala veškerých prostor, které slouží dětem a jejich rodičům, včetně sociálních zařízení. Použitím barevné škály se celé oddělení rozzářilo a rozjasnilo, klinika se změnila v útulné venkovské nádraží. Řada interaktivních dekorací povzbuzuje dětskou fantazii – děti nastoupí do vlaku a cestují krajinou. Mohou tak aktivně využít čas strávený v nemocnici.

Autor projektu:	Ing. Arch. Vojtěch Vašek
Náklady:	1 800 000,- Kč
Generální partner:	RadioMobil a.s.


Svět „Plnou parou vpřed!“
Nejrozsáhlejší projekt nadace – rekonstrukce dětského oddělení psychiatrie ve FN Brně Bohunicích byl rozvržen do tří etap. První fáze, která byla dokončena 18.10.1999, oživila prostory dětských pokojů, jídelny, sociálního zařízení, a hlavní komunikační chodby. Koncem roku 2000 byla zprovozněna II. fáze – přízemí objektu. Jednalo se o hernu, učebny, terapeutickou místnost. Třetí fáze – realizace zahrady je naplánována na jaro roku 2001.
Projekt přemění interiér i exteriér na parník plující po Mississippi. Vytváří dojem pobytu na lodi, kde děti jsou plavčíci, doktoři jsou kapitáni a sestry lodní důstojníci. Díky této hře se snižuje riziko traumatizace dětské psychiky nemocničním prostředím, které výrazně zvyšuje úspěšnost léčby.

Autor projektu:	Ing. Arch. Vojtěch Vašek
Náklady na II. fázi:	2 220 000,- Kč
Generální partner:	RadioMobil a.s.


3.2. Z činnosti nadace

11. 2. 2000
Druhý reprezentační ples rádia Frekvence 1, který se uskutečnil v Hotelu International Brno. Výtěžek z tomboly a vstupného bude využit na humanizaci I. dětské interní a onkologické kliniky, oddělení č. 67, ve Fakultní dětské nemocnici Brno-Černá Pole.


17.2.2000
1. společenský večer signmakingu v klubu MECCA v Praze. Akce byla uspořádána jako poděkování všem, kteří se na rozvoji signmakingu podílejí. Vstupné na akci bylo dobrovolné a bylo poukázáno Nadaci Archa Chantal na úpravu dialyzačního střediska ve FN Motol v Praze.
 

20.5.2000
V areálu starobylého golfového hřiště v Karlových Varech byl uspořádán golfový turnaj „Charity golf party“. Díky společnosti Golf Resort, která uspořádala dražbu ve prospěch aktivit Nadace Archa Chantal, byl její výtěžek využit na humanizaci dětských nemocnic v Praze a v Brně.  

25. 5. 2000 Ostrava - Viva Fatra
Nadace Archa Chantal se zúčastnila v různých městech České republiky putovní akce VIVA FATRA. Vyvrcholením akce byl společenský večer v ostravském hotelu Imperial, kde společnost Fatra Napajedla prezentovala svou činnost a spolupráci s Nadací Archa Chantal. Nadaci byl předán šek v hodnotě 160 000 korun. Materiál Novoflor, v hodnotě darované částky, bude využit k výtvarnému řešení projektu „Park“ v Městské nemocnici v Ostravě.

3. 6. 2000
V rámci velkolepého projektu Brno – město uprostřed Evropy, který pořádají Statutární město Brno společně s  reklamní agenturou SNIP & CO., s.r.o. ožívají v počátečních dnech měsíce června již tradičně brněnské ulice, prostranství a další lokality pestrým zábavným a poznávacím festivalovým rájem. Nadace Archa Chantal společně s Českou tábornickou unií připravuje pro děti den plný radosti a zábavy v krásných prostorách hradu Špilberk a hradního parku. 

16. – 17. 6. 2000
Olomoucká firma Genoservis a.s. pořádala MOSTY 2001 na výstavišti v Přerově. Účelem celé akce bylo přiblížit dva světy – handicapovaných a „zdravých“ dětí tak, aby se při společné činnosti dozvěděli více o sobě vzájemně a učili se, že k životu patří zdraví i nemoc.  V areálu výstaviště měl každý návštěvník mnoho možností, jak příjemně strávit čas prohlídky. Pavilony obsadily ukázky práce různých chráněných dílen, ukázky výpočetní techniky pro hendikepované spoluobčany, hra Gotcha, která má u nás i reprezentační tým pro mezinárodní závody. Venkovní prostory nabízely seznámení s hipoterapií, kanisterapií a v neposlední řadě možnost pobavení při aktivní účasti u různých atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Kdokoli se cítil unavený, mohl odpočívat ve stínu hlediště při zábavném programu za účasti známých i méně známých umělců. Nadace Archa Chantal se podílela právě na přípravě doprovodného zábavného programu a ve spolupráci s Českou tábornickou unií a DDM Junior i na přípravě veselých atrakcí.

1. 7. 2000
V Ostravě byla 1.7. 2000 založena pobočka Nadace Archa Chantal. Podnětem byla potřeba rozvíjet činnost také v moravskoslezském kraji a velký zájem ze strany nemocnic a jiných dětských zařízení o naši práci.

19. 9. 2000
Společnost Delvita a.s. věnovala Nadaci Archa Chantal 500 000 Kč na realizaci humanizace dětských zdravotních zařízení. Šek byl předán paní Chantal Poullain-Polívkové, prezidentce nadace, u příležitosti večeru Xantypa v klubu Lávka v Praze.

12. 10. 2000
Nadace Archa Chantal ve spolupráci s RadioMobilem a.s. uspořádala v rámci veletrhu informačních technologií INVEX 2000 v Brně na náměstí Svobody, zábavné odpoledne pro děti. Ty dostaly balónek, na který připevnily kartičku se svoji adresou. V 16:00 všichni na náměstí Svobody společně vypustili balónky se svým poselstvím ostatním dětem. „Děti, které pošlou vzkaz neznámým kamarádům nemyslí jen na sebe“, řekla Chantal Poullain-Polívková, zakladatelka Nadace Archa Chantal. „A o to jde, naučit je myslet i na druhé, a pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.
Díky této akci jsme vytvořili český rekord, který potvrdila Pelhřimovská agentura Dobrý den. Při hromadném vypuštění vzlétlo k nebi 8 124 balónků.

19. 10. 2000
Společenský večer pořádaný společností Jaguar, při kterém zúčastněné firmy věnovaly Nadaci Archa Chantal šek v hodnotě 70 000 Kč. Částka byla použita na humanizaci Dětské psychiatrické kliniky ve FN Brno - Bohunice  

11. 11. 2000
V rámci veletrhu rehabilitační techniky Rehaprotex v Brně probíhal v části pavilonu A projekt „Pro Váš úsměv“. Na vyhrazené ploše pavilonu měly možnost neziskové organizace prezentovat svou práci ve prospěch dětí. Nadace Archa Chantal se na tomto projektu podílela také přípravou zábavného programu pro děti. Právě tuto část zaštítila svoji osobností Chantal Poullain-Polívková, zakladatelka Nadace Archa Chantal.

17. 11. - 22. 12. 2000 BRNO, OSTRAVA
Vánoční strom splněných přání pořádala Nadace Archa Chantal v obchodní galerii Futurum v Brně a v Ostravě. Akce probíhala od listopadu do prosince roku 2000 po dobu šesti týdnů. Velmi se vydařila, bylo vybráno více než 1727 krásných dárků, které udělaly radost dětem v dětských domovech, ústavech sociální péče v Ostravě, Brně a okolí obou měst. Občané Ostravska mohli také přispět do pokladničky naší nadace. Vybraná částka přesáhla hodnotu 70 000 korun a bude použita na humanizaci příjmu Dětského oddělení Městské nemocnice v Ostravě.

18. 12. 2000
Již osmý Brněnský předvánoční galavečer uspořádala v sobotu 18.12.2000 v Interhotelu Voroněž SNIP & CO., reklamní společnost, s.r.o., pod garancí Statutárního města Brna a osobní záštitou pana primátora Petra Duchoně. Výtěžek večera včetně výtěžku dobročinné dražby a vánoční tomboly byl věnován prostřednictvím Nadace Archa Chantal ve prospěch I. dětské interní a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

23. 12. 2000
Reklamní agentura SNIP & CO a Magistrát města Brna ve spolupráci s Nadací Archa Chantal připravili „Vánoce na radnici v Brně“. Akce proběhla pod záštitou primátora Statutárního města Brna pana Petra Duchoně. Jedná se o celodenní program pro děti, jehož součástí je také vystoupení umělců. Pro příchozí děti jsou připraveny dárečky věnované sponzory.

	Nadace Herbalife International Family Foundation darovala Nadaci Archa Chantal velmi štědrou částku 25 000 dolarů, jako svůj příspěvek k podpoře dětí v České republice. Nadaci Herbalife Family Foundation založil Mark Hughes v březnu roku 1994. Základní jmění je 8 miliónů dolarů ve vlastních akciích společnosti Herbalife. Tato nadace byla založena, aby pomáhala „dětem v nouzi“ po celém světě.

Částka od nadace Herbalife Family Foundation bude využita na dva projekty Nadace Archa Chantal. Projekt „Park“ budou příjmové části dětského oddělení Městské nemocnice v Ostravě, jehož realizace začne v lednu 2001. Druhý projekt je na oddělení dětské psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice pod názvem „Plnou parou vpřed!“

	Ukončení veřejné sbírky v supermarketech Prima.


	Prodloužení dohody s firmou Delvita a.s. o pořádání veřejných sbírek v supermarketech.


	Trvání veřejné sbírky ve vybraných prodejnách Botanicus s.r.o..


























4.   Finanční  zpráva

4.1. Přehled o majetku a závazcích

4.1.1. AKTIVA             	V tisicích Kč

Stálá aktiva
Hmotný investiční majetek                                    	       116
Nadační jmění  	       	664  
/umělecká díla, hmotný a nehmotný investiční majetek /
Nehmotný investiční majetek - projekty                       	5.405   
Celkem stálá aktiva                                                   	6.185 

Oběžná aktiva
Pokladna                                                                       	176
Bankovní účty                                                             	1.448
Darované služby                                		  	380
Poskytnuté zálohy na projekty                                     	1.401
Příjmy příštích období                                                    	546
Ostatní daně - daň z úroků                                                 	6
Celkem oběžná aktiva                                              	3.957
--------------------------------------------------------------------------
AKTIVA  CELKEM                                 	10.142  


4.1.2. PASIVA

Vlastní zdroje
Základní jmění ze změny metody                                  	506
Nadační jmění                                                              	664 
Přijatý GRANT z rozpočtu města Prahy 4                    	150
Přijaté dary a příspěvky                                          	10. 560  
Nerozdělený hosp.výsledek předch.let                         	-622
Hospodářský výsledek roku 2000                             		-1.455 
Celkem vlastní zdroje                                             		 9.803

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky                 	      	291
Ostatní přímé daně                                                          	21
Dohadné účty pasivní                                                      	27
Celkem cizí zdroje                                                       	339
----------------------------------------------------------------------------
PASIVA  CELKEM                                	 10.142




4.2.  Finanční zdroje             	

4.2.1.  PŘIJATÉ DARY	V tisích Kč

Peněžní dary	             8.126
		
Věcné dary	844
-------------------------------------------------------------------------------
Celkem PŘIJATÉ DARY	8.970

4.2.2.  VÝNOSY

Příjmy z propagace a reklamy                   		      811
Přijaté úroky                                                                    	26 
-------------------------------------------------------------------------------
Celkem VÝNOSY                                 	    837

4.2.3.  NÁKLADY

Služby	575
/ propagační, překladatelské, tiskařské, ekon., právní a administr. služby /

Leasing	26
/ osobní automobil /

Provozní náklady	1.042
/ kancel.potřeby, nájemné, energie, telefon, poštovné, fotodokumentace a cestovní náhrady /

Osobní náklady	622
/ mzdové náklady a zákonné pojištění /

Ostatní náklady	27
/ bankovní poplatky, ostatní daně a mimořádné náklady /                                                   
-------------------------------------------------------------------------------
Celkem NÁKLADY                                        	2.292






4.3. Zhodnocení  hospodaření  nadace 

4.3.1.  Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí podle statutu 
              překročit  45%  veškerého příjmu nadace za příslušné zdaňovací období.
              Skutečné náklady za rok 2000 byly nižší jak 25%, což splňuje stanovenou  
              podmínku.
4.3.2.	 Správní rada a dozorčí rada nadace schválila účetní uzávěrku .
4.3.3.	 Audit účetní závěrky nadace provedla společnost MORAVIA AUDIT, s.r.o. 
	 a vydala výrok bez výhrad.

4.3. Dárci finančních a věcných darů


nad 1.000.000,--Kč

RadioMobil, a.s.                                                       	3.000.000,--Kč
Herbalife International Family Foundation    	1.003.672,97,--Kč

nad    500.000,--Kč

Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.    	650.000,--Kč
Mgr. Robert Pergl    	590.020,--Kč
DELVITA, a.s.    	500.000,--Kč    

nad    100.000,--Kč

ANNAWERK KERAMISCHE BETRIEBE GMBH
AVENIR PRAHA spol. s r.o.
Bohemian Promation Agency, a.s.
Czech Property Invest
Česká infrastrukturní, a.s.   
HEWLETT PACKARD spol. s r.o.
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
KRIJCOS CS, spol.s r.o.
GRAND  městská část Praha 4   
Mgr. Robert Pergl   
Parnhams Advisory Services Ltd. 
PORCELA PLUS, a.s.
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
UPC Česká republika, a.s.
Vydavatelství NEKUPTO s.r.o.

nad      10.000,--Kč

Antje Kirsten
ARA Kolín, spol. s r.o.
Boukal Robert
Brož Arnošt
Český Telecom, a.s.
GATEWAY INTERNATIONAL, spol. s r.o.
GLOBUS ČR, k.s.
GTS INEC a.s.
HEAVEN, s.r.o.
Ing. Jiří Zeman
Ing. Lubomír Zelinger
IPB Pojišťovna, a.s.
JAGUAR MORAVIA a.s.
Karel Vaněk
KONZULTA Brno, a.s.
Marek Eben
město Litvínov
Ing. Ivan Prachenský
Ing. Arch. Mojmír Ranný

REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o.
STACH & S. T., a.s.
Teplárny Brno a.s.
Tomáš Hanák a Barbora Hanáková
Jan Veselý - CORRECT

**********************
občany ČR - pokladničky
BOTANICUS,KAUFLAND,GE CAPITAL BANK,AHOLD ...
ABACO, spol. s r.o.
Ing. Arch. Vojtěch Vašek
Vězeňská služba ČR - Věznice Kuřim


VĚCNÉ   DARY

nad 100.000,--Kč

Český Telecom, a.s.
GLOBUS ČR, k.s.
Ing. Lubomír Zelinger
Vydavatelství NEKUPTO s.r.o.

nad  10.000,--Kč

ALIACHEM, a.s.
ARKTIDA s.r.o. - Algida
ELECTROLUX DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE CZ
Chemoplast, a.s.
Karlovarský porcelán a.s.
KLINMAN, spol. s r.o.
Marketing Systems International, spol. s r.o.
OPEN THE DOOR s.r.o.
Prima plus, a.s.
RRM, spol. s r.o.
STAROBRNO, a.s.
TESCO Stores ČR a.s.
Vězeňská služba ČR - Věznice Kuřim





5. Osvětová a propagační činnost

Nadace spolupracuje s reklamní společností SNIP & CO. spol. s r.o., která na svých akcích prezentuje činnost Nadace Archa Chantal. Spoluúčastí na akcích pro veřejnost se snaží nadace seznámit širokou veřejnost s náplní své činnosti, která je podrobně popsána v propagačních materiálech nadace. Další formou propagace jsou tabule s informacemi o probíhajících projektech nadace a informační letáčky s nejdůležitějšími údaji, které pomohou každému zájemci utvořit si alespoň základní představu o činnosti Nadace Archa Chantal.
Společnost CAPITOL INTERNET PUBLISHER poskytla sponzorsky internetové stránky na adrese http://www.archa-chantal.cz/, kde je pravidelně aktualizována činnost nadace. Nadace Archa Chantal se zúčastnila 9. a 10. června 1. celostátní konference nadací v České republice.
Další osvěta probíhá v tisku, rozhlasu a televizi, kde prezidentka nadace paní Chantal Poullain-Polívková informuje širokou veřejnost o činnosti nadace, o připravovaných i právě realizovaných projektech.

6. Rozvoj nadace

Posláním Nadace Archa Chantal je i nadále pokračovat v humanizaci dětských státních zařízení a zmírňovat tak tlak na psychiku dítěte, kterému je malý pacient vystaven po celou dobu pobytu v těchto zařízeních. Nepřítomnost rodičů spolu s pobytem v neznámém prostředí a mnohdy nepříjemné a bolestivé léčebné procedury malé dítě traumatizují a mohou mít nepříznivý vliv na jeho uzdravování a celkový stav. Veselé malby na stěnách i podlahách dětských oddělení, přítomnost hraček a obrázkových knížek alespoň částečně mírní tyto nepříjemné aspekty pobytu dětí v nemocnicích. 
Založením poboček Nadace Archa Chantal v Praze a Ostravě se její činnost rozšířila na území téměř celé České republiky. V současné době vznikají nové projekty určené ke zlepšení podmínek v dalších objektech.

