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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:
Chantal Poullain – Polívková
• místopředseda:
Marta Kubišová
• člen:
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 2016 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 2016 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 2017 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení
připravovaných i započatých projektů.
Hlavní cíle pro rok 2017
•
•
•
•
•

zajištění finančních prostředků na projekty roku 2017
rozšíření sítě sponzorů
udržení a podpoření dlouhodobých sponzorů
příprava a realizace pokračování v projektu pro Fakultní nemocnice Brno, Klinika
popálenin a rekonstrukční chirurgie
příprava a realizace projektu pro Klatovská nemocnice a.s

•
•
•
•

příprava a spolupodílení se na konečném návrhu pro Dětskou psychiatrii –
Fakultní nemocnice Brno
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 Petrem Kurečkou na kalendáři PROMĚNY 2017

5. Činnost nadace v roce 2016
Motorsport golf tour 2016
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.
Zastavení projektu Benešov – Loď
Vzhledem tomu, že se nemocnici nepodařilo dodržet termín rekonstrukce celé budovy,
musel být po vzájemné domluvě projekt zastaven. Pokračování spolupráce na tomto
projektu v roce 2017 není v plánu.
FN Brno - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Vodní svět - II. etapa
V rámci stavby s oficiálním názvem "FN Brno – rekonstrukce operačních sálů Kliniky
popálenin a rekonstrukční chirurgie" byla v areálu FN Brno Bohunice provedena
rekonstrukce a modernizace části prostor KPRCH a dvou operačních sálů v úrovni 1. NP
pavilonu CH. Ve většině dotčených prostor se jedná o kompletní rekonstrukci. Zároveň byly
provedeny drobné úpravy sociálního zázemí dětského oddělení a personálu JIP.
V průběhu stavby se Nadace Archa Chantal přidala, aby využila možnosti pokračovat ve
druhé etapě svého projektu Vodní svět, který zde realizovala v roce 2012.
Stavba bohužel zasáhla do dispozice herny, kterou nadace kompletně zrekonstruovala, a
proto bylo potřeba projekt přizpůsobit novému prostoru. Současně jsme zvelebili tři lůžkové
pokoje, kde jsou většinou hospitalizovány maminky s dětmi. Pokoje jsme vybavili ochrannými
prvky jako je obložení stěn a radiátorů, na míru nechali vyrobit mycí pulty, který maminkám
umožňuje miminka a menší děti koupat na pokoji a nemusí tak do nově zrekonstruované
koupelny. Také jsme vyslyšeli požadavek na úložné prostory pro osobní věci maminek a
malých pacientů. Proto jsme každý pokoj vybavili třemi uzamykatelnými skříňkami. Sestrám
na oddělení chybělo pohodlné místo (recepce a stůl), kde by se mohli věnovat
administrativní činnosti. O návrh, výrobu a montáž se postaral Ateliér PK.

Oddělení se rozzářilo barvami a hravými detaily ručně vyráběných dřevěných dekorací od
výtvarnice Dis. Kristiny Macháčkové, která se postarala o dekorace již v roce 2012.

Nemocnice Klatovy – V lese
Dětské oddělení Klatovské nemocnice se trvale snaží zpříjemňovat své prostory, aby se v nich malí
pacienti cítili co nejlépe a pokud možno pozapomněli na zdravotní problémy. Z tohoto důvodu loni
nemocnice navázala spolupráci s Nadací Archa Chantal herečky a zpěvačky Chantal Poullain, která se
zabývá právě zkrášlováním dětských zdravotnických zařízení. Čerstvým výsledkem spolupráce je
přeměna čekárny dětských ambulancí v lesní mýtinu. Nadace na stavební úpravy a výzdobu přispěla
částkou převyšující 420 tisíc korun.
Zatraktivnění čekárny dětských ambulancí v monobloku Klatovské nemocnice proběhlo ve třech
etapách. „V první byla odstraněna příčka, která oddělovala dva menší prostory. Čekárna je tak
vzdušnější a děti mohou pod dozorem rodičů využívat více místa,“ popisuje manažerka kvality
nemocnice Vladimíra Nováčková. Následně se vyměňovala podlahová krytina, stropní podhledy a
dělala se barevná tematická výmalba. A v poslední etapě se instalovalo obložení a dřevěná výzdoba a
herní prvky. Práce se konaly zpravidla přes víkendy, aby nebyl narušen provoz ordinací.
Nadace Archa Chantal připravuje pro každé zařízení jiný tematicky odlišný projekt. Pro Klatovy
připravili architekti nadace Svět v lese. Ze stěn tak na děti shlížejí lesní zvířátka, některé i jako hrací
prvky. Dotázaným rodičům i dětem se nové úpravy líbí. „Návštěvu doktora berou děti vždy jako nutné
zlo, které je navíc často spojené s nějakou bolestí. V tomto prostředí je při nejmenším snadnější
případné čekání vydržet a děti před vyšetřením zklidnit,“ říká jedna z maminek Jana Šůsová.

„Jménem pacientů i naším děkujeme nadaci za přízeň a doufáme, že tím její pomoc nekončí. Již
během května se uskuteční malování oddělení kojenců a větších dětí, aby byla více barevná. A jsme
s nadací předběžně dohodnuti, že někdy v budoucnu zatraktivníme právě i tyto lůžkové části,“ říká
vrchní sestra dětského oddělení Gabriela Kubíková.

Vydání kalendáře PROMĚNY 2017
Nadace Archa Chantal s fotografem Petr Kurečkou opět
vydali již osmý KALENDÁŘ PROMĚNY pro rok 2017. Na
dvanácti filmových plakátech můžete vidět 14
osobností české kulturní i sportovní scény.
Obsazení kalendáře: Chantal Poullain, Eliška Balzerová,
Jan Cina, Michal Dlouhý, Aňa Gaislerová, Vavřinec
Hradílek, Ivana Chýlková, Klára Issová, Ondřej Vetchý,
Pavel Liška, Klára Melíšková, Barbora poláková, Pavla
Tomicová, Martha Issová
Tímto děkujeme sponzorům kalendáře pro rok 2017:
TISKAP, Pekařství PAUL, Vinařství Mádl, Bobo, Papyrus,
Barrandov Studio, FotoŠkoda, Asian Temple, Orca s.r.o.
Více info na www.kalendarpromeny.cz

Příspěvky a věcné dary v roce 2016
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

6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů
Milan Fridrich

260 000 Kč

Nadační fond Trebbia

240 000 Kč

Kistler Eastern Europe, s.r.o.

105 000 Kč

Jan Grosam

82 000 Kč

SPORT M3 s.r.o.

60 000 Kč

Mgr. Michael John, MBA, LLM

50 000 Kč

Ivana Fridrichová

48 300 Kč

Karel Uxa

35 500 Kč

Business and Professional Women Praha II

27 500 Kč

CeWe Color, a.s.

25 500 Kč

Bumble Bee s.r.o.

20 170 Kč

Veronika Maťátková

15 000 Kč

Město Městečko

15 000 Kč

Město Litvínov

14 600 Kč

Veřejná sbírka

14 584 Kč

NOVODONIA, s.r.o.

13 900 Kč

Ing. Martin Potůček

10 000 Kč

Vladimír Lobkowicz

10 000 Kč

Zelený domov s.r.o.

10 000 Kč

MUDr. Peter Broďáni

7 500 Kč

Eva Čížková

6 000 Kč

K.E.I. Group s.r.o.

5 000 Kč

Eva Součková

5 000 Kč

Radoslava Froňková

5 000 Kč

Jaroslav Formánek

4 800 Kč

Jan Becher

4 500 Kč

Radim Ševeček

3 000 Kč

Malostranská základní škola

2 852 Kč

Petra Feřtrová

2 500 Kč

Vlastimil Šolc

2 000 Kč

Albatros Media a.s.

1 536 Kč

Radim Ševčík

1 500 Kč

Ing. Pavel Roztočil

1 200 Kč

Denisa Schuchardt

1 000 Kč

Magda Sehnalová

1 000 Kč

Marie Kotrbová

1 000 Kč

Alena Šimková

600 Kč

Radim Venhoda

600 Kč

Media Marketing

500 Kč

Pavel Vaněk

350 Kč

Lucie Kovaříková

200 Kč

Ing. Olga Kokešová

200 Kč

Marcel Dolejš

100 Kč

Radka Jelínková

25 Kč

Lenka Mikyska - 100 ks výtisku knihy Dobrý nápad aneb Jak to vidí naše děti

PODĚKOVÁNÍ
TISKAP
tisk kalendáře PROMĚNY 2017
PAUL spol. s r.o.
Catering na nadačních akcí a focení kalendáře
Asian Temple
pronájem prostor pro křest kalendáře PROMĚNY 2017
FotoŠkoda
sponzor velkoformátových fotografií k dražbě PROMĚNY 2017
Orca s.r.o.
PR agentura
Vínařství Mádl
Barrandov Studios a.s.
Papyrus

BOBO BLOK, spol. s.r.o.
Cellula s.r.o.
Petr Kurečka a tým pro KALENDÁŘ PROMĚNY 2017

Děkujeme všem, kdo si zakoupili KALENDÁŘ PROMĚNY 2017 a tím
podpořili projekty nadace.

7. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)
Viz. přiložený dokument

