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1. Základní údaje o nadaci
Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Nadace sídlí v Praze, ulice Na
Poříčí 12. Zaregistrována je u Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 571. 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, na webových
stránkách nadace nebo u Městského soudu v Praze.
Sídlo Nadace Archa Chantal: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

2. Organizační schéma
V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadace Archa Chantal jsou jejími orgány:
- Správní rada Nadace Archa Chantal
- Dozorčí rada Nadace Archa Chantal
Správní rada je nejvyšším orgánem Nadace Archa Chantal, který rozhoduje o zásadních
otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti nadace.
Složení Správní rady Nadace Archa Chantal:
•
•
•

předseda:
místopředseda:
člen:

Chantal Poullain – Polívková
Marta Kubišová
Mgr. Beata Rajská

Dozorčí rada Nadace Archa Chantal je kontrolním orgánem nadace. Na svých zasedáních se
zabývala zejména kontrolou hospodaření nadace a kontrolou nakládání s finančními
prostředky.

Složení Dozorčí rady Nadace Archa Chantal:
•
•
•

předseda:
místopředseda:
člen:

Michal Babák
JUDr. Martin Bjalončík
Marek Škarpa

Management Nadace Archa Chantal uplatňuje pravomoci delegované správní radou.
Zodpovědnost a kompetence jednotlivých členů vedení nadace vyplývají z platné legislativy,
jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním a podpisovým řádem.
Smluvní spolupráce:
Smluvní spolupráce:

Mgr. Tereza Valentová
Ing. Katarína Hoffmannová

3. Poslání Nadace
Nadace Archa Chantal se i v roce 2015 soustředila na činnosti, které se dělí na
popularizaci, prezentaci nadace na veřejnosti a vlastní činnost - humanizace dětských
zdravotních zařízení. Projekty v dětských nemocnicích jsou financovány z darů právnických i
fyzických osob a dále z výtěžku veřejné sbírky. Velké díky patří všem, kteří si zakoupili
kalendář PROMĚNY 2015 a podpořili tím naše projekty.
Nadace si klade za cíl zlepšit prostředí dětských oddělení českých nemocnic. Změnit
šedivé a neútulné čekárny, ordinace a nemocniční pokoje na kouzelný svět plný
pohádkových postav, svět plný barev. Provádí celkové rekonstrukce včetně barevného řešení
dětských oddělení včetně osvětlení. Vybavuje pokoje a čekárny hračkami, knihami a
společenskými hrami. Při přípravě a realizaci projektů využívá poznatky a zkušenosti z již
dříve realizovaných prací nadace. Zabezpečuje, aby návrhy výtvarného řešení interiéru
vycházely z konkrétních potřeb nemocných dětí. Veškeré návrhy konzultuje s odborným
personálem dětských oddělení.

4. Cíl Nadace
V roce 2016 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení
připravovaných i započatých projektů.
Hlavní cíle pro rok 2016
•

zajištění finančních prostředků na projekty roku 2016

•
•
•
•
•
•
•

rozšíření sítě sponzorů
udržení a podpoření dlouhodobých sponzorů
příprava a realizace projektu pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. dětského oddělení, příprava a pokračování v projektu pro oddělení Fakultní
nemocnice Brno
příprava a realizace projektu pro Fakultní nemocnici Brno a Klatovskou nemocnici
a.s.
vyhledávání grantových příležitostí
pomáhat s dovybavením hračkami, knihami a malířskými potřebami v již
realizovaných projektech ale i v jiných nemocnicích, domovech a ústavech sociální
péče
pokračování ve spolupráci s Markem Škarpou a Petrem Kurečkou na kalendáři
PROMĚNY 2016

5. Činnost nadace v roce 2015
Motorsport golf tour 2015
V rámci pěti golfových turnajů převzala ředitelka Nadace Archa Chantal Mgr. Tereza
Valentová s prezidentkou nadace Chantal Poullain šeky v celkové hodnotě 50.000 Kč od
společnosti SPORT M3 s.r.o.
Příprava projektu Benešov – Loď
V roce 2015 se Nadace Archa Chantal a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s dohodli
na přípravě projektu pro dětské oddělení.
Následně se projekt odložil na rok 2016 z důvodu přestěhování tohoto oddělení do lepších
prostor.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – Louka
Na jaře Nadace Archa Chantal předala Nemocnici Most, o.z. čekárnu dětské ambulance, pro
kterou připravila projekt s názvem Louka. Realizace tohoto projektu proběhla ve spolupráci
se společností Lokki International, s.r.o..
Výtvarný návrh a realizace: Mgr. Eva Sýkorová, Lokki International, s.r.o.
Cena projektu: 314.519 Kč.

Realizace projektu Olivova dětská léčebna o.p.s. – Na Výletě
Dne 16. září 2015 prezidentka nadace Chantal Poullain symbolicky otevřela nově zrekonstruovanou
přijímací chodbu v Olivově dětské léčebně. V projektu „Na výletě“ Nadace Archa Chantal ve
spolupráci a finančním přispěním Magistrátu hlavního města Prahy vytvořila prostředí, které by
dětem mělo zpříjemnit čekání na příjem a vstupní vyšetření na pobyt.
Tento projekt nadace připravila pro neziskovou organizaci, která navrací nemocným dětem zdraví
v krásném prostředí Olivovy dětské léčebny téměř 120 let. Specializuje se na léčbu onemocnění
respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy, obezity a nově také na léčbu gastroesofageálního
refluxu (GER) a atopické dermatitidy u dětí.
Léčebna nadaci oslovila s prosbou o pomoc při vytvoření příjemného prostředí přijímacího a zároveň
centrálního prostoru v hlavní budově, který je v rámci několikatýdenních pobytů dětí s rodiči často
využíván. A tak vznikl projekt s názvem „Na výletě“, který dětským návštěvníkům z celé České
republiky přiblíží hlavní město Prahu a Říčany a také především zajistí příjemné prostředí, které děti
zbaví počátečního stresu z dlouhodobého pobytu. Některé z nich zde budou poprvé bez rodičů.
Příjmová chodba prošla celkovou rekonstrukcí včetně nové podlahy, elektrických rozvodů, drobných
stavebních prací, barevné výmalby a osvětlení, kterou zajišťoval Magistrát hlavního města Prahy.
Výtvarný projekt zpracovala DiS. Kristina Kolářová, která pro Nadaci Archa Chantal již dlouhodobě
navrhuje a realizuje projekty, které jsou veselé, hravé a s výchovně estetickým efektem. Stejně tak to
je i u tohoto projektu, který se snaží ukázat v hravé formě památky Prahy a města Říčan. Součástí
jsou edukační hry pro malé i větší děti, místo na hraní a kreslení.
Do projektu věnovalo obrázky od dětí výtvarné studio E-dílna manželů Elšíkových.
Výtvarný návrh a realizace: Kristina Kolářová, DiS.
Cena projektu: 515.488 Kč.

Vydání kalendáře PROMĚNY 2016
Nadace Archa Chantal a autoři kalendáře Petr
Kurečka a Marek Škarpa již posedmé vydali
kalendář na pomoc charitativním projektů nadace.
Tentokrát se před objektivem objevilo dvanáct
českých a slovenských osobností, které v jejich režii
ztvárnili nečekané proměny ve známé filmové
postavy.
Tématem se opět stal film. Už potřetí se před vámi
objevili postavy z klasických i současných filmů,
nechybí odkaz na českou kinematografii a ni
nečekané obsazení mužských a ženských rolí.
Obsazení kalendáře: Chantal Poullain, Jan Budař,
David Prachař, Karel Heřmánek, Lenka Krobotová,
Bára Hrzánová, Milan Kňažko, Lilian Malkina,
Roman Šebrle, Karel Gott, Vladimír Polívka, Jitka
Schneiderová

Příspěvky a věcné dary v roce 2015
12.000 Kč – DIAKLUB Nová Paka – příspěvek na výlohy spojené s ozdravným pobytem dětí s
diabetem v Českém ráji

50.000 Kč – DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
37.982 Kč – Kristýna Suchomelová – Polohovací zařízení FLINT – MAXI (J3, J5uni +
příslušenství)

92.442 Kč – Krajská zdravotní a.s. – Nemonice Chomutov o.z. – 6 nemocničních lůžek
PLL N85 O s příslušenstvím
157.442 Kč – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 7 ks křesel Plasma PP
136.742 Kč – Thomayerova nemocnic s poliklinikou – Oddělení dětské neurologie
(Projekt Svět loutek) – nové závěsy a záclony do pokojů a herny

6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů
PhMr. Mgr. Vladimír Michalčák, MBA

200 000 Kč

ALEF NULA a.s.

100 000 Kč

Milan Friedrich

70 000 Kč

SPORT M3 s.r.o.

60 000 Kč

Ing. Jaroslav Krajník

50 000 Kč

Kistler Eastern Europe, s.r.o.

50 000 Kč

Amgen s.r.o.

50 000 Kč

Diplomatic Spouses´ Association Z.S.

50 000 Kč

Radoslava Froňková

40 000 Kč

Bussines France

34 174 Kč

ASTERA s.r.o.

30 000 Kč

ELTECH CZ, s.r.o.

25 000 Kč

Bumble Bee, s.r.o.

15 600 Kč

Zen Pharma Praha s.r.o.

15 000 Kč

Město Litvínov

14 600 Kč

Markéta Podhůrská

8 500 Kč

Adolf Loos Apartment and Gallery

6 000 Kč

Albatros Media a.s.

5 706 Kč

Vladimír Lobkowicz

5 000 Kč

Jaroslav Formánek

4 800 Kč

Corinne Pereira

2 500 Kč

Ing. Vlastimil Šolc

2 000 Kč

Ing. Pavel Roztočil

1 200 Kč

DMS

1 054 Kč

Petr Drexler

1 000 Kč

Radim Ševčík

1 000 Kč

Radim Venhoda

600 Kč

Alena Šimková

600 Kč

Eva Samková

500 Kč

Markéta Bočková

500 Kč

Hana Burešová

300 Kč

Media Marketing

133 Kč

Veronika Adamová

50 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Studio JKT s.r.o.
- záclony a závěsy pro Dětské neurologické oddělení FTN Praha 4 v hodnotě 78 370 Kč
TISKAP
- tisk kalendáře PROMĚNY 2016
PAUL spol. s r.o.
- občerstvení nadačních akcí
Buddha Bar Praha
- pronájem prostor pro křest kalendáře PROMĚNY 2016
FotoŠkoda
- sponzor velkoformátových fotografií k dražbě PROMĚNY 2016
Orca s.r.o.
- PR agentura
Zlatá Praha Salabka s.r.o.
Barrandov Studios a.s.
Papyrus
BOBO BLOK, spol. s.r.o.

Cellula s.r.o.
Petr Kurečka a Marek Škarpa
Jan Steyer
- účinkování na Vánočním benefičním koncertu bez nároku na honorář

Děkujeme všem, kdo si zakoupili kalendář Proměny 2016 a tím podpořili
projekty nadace.

7. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)
Viz. přiložený dokument

