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1. Úvodní slovo

Milé dámy, milí pánové!

Nová výroční zpráva Vám opět přináší podrobnou informaci o činnosti, projektech a akcích Nadace Archa Chantal. Rok 2001 byl velice významným rokem pro celý svět, bohužel i v tom špatném slova smyslu, ale také rokem významným pro naši nadaci - jen v tom dobrém slova smyslu.
Podařilo se nám realizovat další krásné projekty v dětských nemocnicích. Dokázali jsme  nadchnout pro naši práci  dobrovolníky a nové spolupracovníky, kterým je blízká filozofie nadace  a kteří chtějí pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce – dětem.
Jsme rádi, že i v minulém roce se nám dostalo pomoci od mnoha společností a firem. Ať už to byli partneři, kteří s námi spolupracují již tradičně anebo s námi vstoupili do projektů poprvé. Věřte, že si jejich důvěry nesmírně vážíme. Jsou totiž důkazem toho, že naše práce není zbytečná, že záměr vytvořit něco ušlechtilého a užitečného nevyznívá naprázdno. Je také důkazem toho, že se každým rokem krok za krokem přibližujeme obrazu občanské společnosti, ve které povinnost pomoci těm, kteří ji potřebují, bude pro nás všechny samozřejmostí.



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:	Miloslava Vepřeková 
	člen:	Marie Melicharová 

Dozorčí rada: 	
	předseda:	Jiří Morávek 
	místopředseda:	Ing. Dalibor Ježorek
	členové:	RNDr. Věra Pidrová

	Mgr. Michael Buchlovský
	Ing. Jiří Zeman
	
			
Sídlo Brno: Mečová 5, 602 00 Brno
Zaměstnanci:	Miloslava Vepřeková – ředitelka
	Zdeňka Kuglerová
	Ondřej Hrabánek – civilní služba

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

Pobočka Ostrava: Varenská 51, 702 00 Ostrava
Zaměstnanci:	Sylva Pivodová
	Ing. 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, pobočkách, webových stránkách 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 č. 10006-1760404-504 vedeném u GE Capital Bank a.s.; 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.

Sídlo Nadace Archa Chantal:		Mečová 5, Brno 602 00 
Pobočky:				Svatoslavova 26, Praha 140 00
						Varenská 51, Ostrava 702 00
						
2.3. Poslání Nadace

Nadace byla zřízena za účelem zlepšování podmínek v dětských nemocnicích a léčebných zařízeních formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Cílem tohoto úsilí je zlepšení psychického stavu dětských pacientů, který pozitivně ovlivňuje 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 bude nadále navazovat na činnost z let předchozích. Tato 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.

Hlavní cíle pro rok 2002
–	zajištění finančních  prostředků na projekty roku 2002 
–	dokončení projektu „Svět malého malíře“ na I. dětské interní a onkologické klinice oddělení č. 67 ve Fakultní dětské nemocnici Brno-Černá Pole; předání upraveného oddělení
–	příprava a realizace projektu „Svět Loutek“ na lůžkové části Dětské neurologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
–	realizace projektu „Mořský svět“ na dětském oddělení Státní slezské nemocnice v Opavě
–	příprava a realizace projektu „Svět kostek“ na Oddělení radiační onkologie, teleradioterapie - Masarykův onkologický ústav, Brno-Žlutý Kopec
–	příprava projektu „Archa Chantal mosteckým dětem“
–	příprava projektu rekonstrukce Centra léčebné rehabilitace v Praze 4
–	příprava projektu úpravy dětského oddělení Oční kliniky v VFN v Praze 2
–	příprava projektu na Poliklinice O. Teyschla, Centra dětských odborných zdravotnických služeb v Brně
–	dokončení příprav projektu „Pinocchio“ na oddělení velkých dětí, dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava
–	vybavování dětských oddělení hračkami 
–	pokračování ve spolupráci se společností AVENIR (billboardy nesoucí logo nadace)
–	uspořádaní Dětského dne „Festival zábavy pod hradem Špilberk“ ve spolupráci s Českou tábornickou unií
–	organizace  akce „Strom splněných přání“ v Brně a Ostravě a dětský den ve spolupráci s OC Futurum Ostrava a skautským oddílem
–	uspořádání akce „MOSTY 2002“ v Přerově ve spolupráci s olomouckou firmou Genoservis, a.s.
–	uspořádání akce „Kreslení křídou na ulici“ v  Brně ve spolupráci s Českou tábornickou unií
–	pokračování v celostátní veřejné sbírce formou sběrných pokladniček ve vybraných prodejnách a pobočkách Delvita, Globus, Botanicus, Tesco, GE Capital Bank.
–	rozšíření veřejné sbírky
–	rozšíření propagace Nadace Archa Chantal a zkvalitnění PR aktivit.
–	spolupráce s médii


3. Činnost nadace

3.1. Projekty

Svět „Plnou parou vpřed!“
V roce 1998 se zrodil velkolepý návrh na přestavbu dětského oddělení psychiatrické kliniky ve FN Brno - Bohunice. Díky tomuto projektu nazvanému „Plnou parou vpřed!“ získaly prostory dětského psychiatrického oddělení postupně nové barvy a originální vzhled, který připomíná parník. Na přípravě projektu spolupracoval autor s odborníky – psychiatrem, psycholožkou i dětskými sestrami a pedagogickými pracovníky. 
Vzhledem k rozsahu projektu byly realizační práce rozvrženy do tří etap.  Nejdůležitější prostory oddělení, tedy ty, ve kterých se děti nejvíce pohybují, slouží v upravené podobě již od roku 1999. Druhá etapa, dokončena v květnu 2001, se soustředila na hernu, učebny a lékařské pokoje. Použitím barev se celé oddělení rozjasnilo. Změny doznaly podlahy, zdi i osvětlení. Třetí etapa proměnila park na velkou hernu, jejíž dominantou je parník plující po Mississippi.

Autor projektu:	Ing. Arch. Vojtěch Vašek
Náklady na celý projekt: 	5 100 000,- Kč
Náklady III. etapa:	1 800 000,- Kč
Generální partner:	RadioMobil a.s.


Svět „Park“
Dne 19.6. 2001 byla slavnostně otevřena příjmová část dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava. Projekt „Park“ zahrnoval rekonstrukci a výtvarné řešení příjmové části tohoto zařízení. Dětské oddělení je součástí druhého největšího lůžkového oddělení bývalého Severomoravského regionu. Příjmovou ambulancí a devíti odbornými ambulancemi  projde ročně na 10 000 malých pacientů. Nejčastějšími diagnózami  jsou onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí a ledvin.
Úpravy příjmových částí oddělení se týkaly prostor sesterny, ambulance, čekárny, herny, spojovací chodby a sociálního zařízení. Jsou to místa prvního kontaktu malého pacienta s nemocnicí.
Autoři projektu vytvořili veselé prostředí, blízké dětské fantazii. V Parku jsou lavičky, fontána, potůček a altán. Vše je doplněno spoustou zeleně se zvířátky. Děti se mohou procházet po cestičkách, točit se na kolotoči nebo si zaskákat panáka. Toto do nedávné doby nehostinné prostředí studených chodeb a zastaralého sociálního zařízení bylo proměněno ve funkční prostředí, které povzbuzuje dětskou fantazii a alespoň z části navozuje u dítěte pocit bezpečí v neznámém nemocničním prostředí.

Autoři projektu : 	Ing. Ivana Horáková, Ing. arch. Vojtěch Vašek
Náklady:             	1 100 000,- Kč
Generální partner:	Herbalife Family Foundation.	


„Přijela pouť“ 
8.října 2001 představila Nadace Archa Chantal ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze další upravené oddělení – ambulantní část dětské neurologie.
Na oddělení dětské neurologie se odborníci věnují dětem z celé republiky od novorozeneckého věku až do 18 let. Zabývají se zde dětskou neurologií v celé šíři oboru.  Pobyt dětí na oddělení bývá často dlouhodobý a v mnohých případech i opakovaný. 
„PŘIJELA POUŤ„ je barevné a veselé vidění světa očima dětí i dospělých.  Pouť – to jsou maringotky, zvířátka, atmosféra tajemství, barev a her.
425 m2 plochy ambulance dětské neurologie změnilo svoji tvář. Veselé barvy stěn a podlah, nové osvětlení, interaktivní hračky a nová herna zútulnila prostředí oddělení a zpříjemňuje dětem období, které musí trávit mimo domov. Některé výtvarné objekty byly vytvořeny na přání lékařů, tak, aby je mohli zapojit do vyšetřovacích procedur.  Pro soukromí maminek s kojenci vznikla samostatná místnost.  Samozřejmostí je nové sociální zařízení. Podařilo se uskutečnit takovou změnu, která jak pro samotné oddělení, tak zvláště pro děti - pacienty a jejich rodiče, znamenala celkové zkvalitnění tohoto nemocničního prostoru. 

Autor: 		Markéta Černá
Celkové náklady:	2 700 000 Kč
Generální partner:	RadioMobil a.s.


3.2. Akce pořádané nadací

29. 3. 2001
V prostorách brněnské Měnínské brány se uskutečnila zajímavá výstava dokumentující počátky léčitelství, lékařství a medicíny. Představen byl vývoj lékařských nástrojů a přístrojů z dob nejrannějších až po nynější moderní lékařskou techniku. Nadace prezentovala svoji bezmála desetiletou činnost – řešení moderních klinik s barevným interiérem zbaveným depresivních bílých barev.

1. 6. 2001
Nadace Archa Chantal Ostrava pořádala dětský den, ve spolupráci s OC Futurum a skautským oddílem. Jednalo se o zábavné odpoledne plné her, soutěží, písniček a vystoupení klauna Futuráčka. V rámci odpoledne  byly rozdávány dětem balónky a výtvory klientů Ústavu sociální péče v Ostravě. Rovněž byla uspořádána veřejná sbírka, ve které  nadace získala        6 347 Kč,-. 

2. 6. 2001
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. Česká tábornická unie, Nadace Archa Chantal a Dům dětí a mládeže Junior připravili den dětských radovánek. Děti se vydaly do městských ulic pátrat po tajemném znaku kamenických mistrů, kteří po staletí vrývali městu jeho tvář. Na stráních parku pod Špilberkem se objevilo 26 soutěžních stanovišť s atrakcemi připomínajícími pověsti, legendy i skutečné historické události našeho města. Děti se zde setkaly s osobnostmi připomínajícími dobovým oblečením zašlý věk. Na pódiu na velkém nádvoří Špilberku mohly děti sledovat kouzla a čáry, zpěvy, taneční reje, kejklíře, loutkové představení a šermířská klání. U stánků rukodělných prací na malém nádvoří hradu mohly děti vyzkoušet svoji šikovnost a fantazii. A kdo chtěl navázat přátelství s neznámými kamarády, mohl jim balónkovou poštou poslat pozdrav z Brněnského dětského dne.

16. – 17. 6. 2001
Olomoucká firma Genoservis a.s. společně s Nadací Archa Chantal pořádala MOSTY 2001 na výstavišti v Přerově. Účelem 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 nabízely ukázky práce různých chráněných dílen, ukázky výpočetní techniky pro handicapované spoluobčany, hru Boccia, která má u nás i reprezentační tým pro mezinárodní závody. Venkovní prostory nabízely seznámení s hipoterapií, canisterapií, přehlídku vojenské techniky a v neposlední řadě možnost pobavení při aktivní účasti u různých atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Kdokoli se cítil unavený, mohl odpočívat  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  atrakcí.
 
12. 9. 2001 
Pod záštitou primátora RNDr. Petra Duchoně pořádalo Statutární město Brno a Městská část Brno – střed akci určenou dětem - „Kreslení křídou na Kobližné“. Přímými organizátory byli Česká tábornická unie a Nadace Archa Chantal, ve spolupráci s reklamní společností SNIP & CO. Na začátku školního roku byla tato akce mnoha stálými účastníky očekávána. Pro vyjádření své představivosti měly tentokrát děti zadáno téma „Brněnská strašidla“. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích. Každý soutěžící dostal malý upomínkový dárek, pro nejlepší byly připraveny věcné ceny. Předsedkyní poroty byla výtvarnice Vlasta Švejdová. K účasti v porotě byli pozváni: senátorka JUDr. Dagmar Lastovecká, členka zastupitelstva města Brna Ing. Jarmila Horová CSc., výtvarník Pavel Čech, umělecký fotograf Ing. Rostislav Košťál, zpěvák Laďa Kerndl, zástupkyně DDM Junior Mgr. Marie Hybnerová, vedoucí dětské knihy Knihovny Jiřího Mahena Mgr. Lenka Jurášková a sdružení Aviatik servis Ing. Petra Vedrová.

16. 10. 2001
V  Divadle Archa v Praze se konala tisková konference Nadace Archa Chantal, na které byli novináři seznámeni s nadačními projekty pro rok 2002. Současně byl představen generální partner nadace na rok 2002 – společnost Balírny Douwe Egberts.

25.10.2001
Den létajících psaníček. V Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze vzlétlo 25. října 2001 ve stejný okamžik k nebi 6 000 balónků. Postaraly se o to tisíce dětí, které napsaly nebo nakreslily vzkaz a balónkovou poštou ho poslaly neznámým kamarádům. Den létajících psaníček uspořádala Nadace Archa Chantal společně s firmou Douwe Egberts při příležitosti zahájení spolupráce.  Možnost využít speciální balónkové pošty  dostaly také děti ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, v Městské nemocnici v Ostravě a Fakultní nemocnici v Brně, kterým nadace dopravila balónky až na oddělení.

6. – 9. 11. 2001
V rámci veletrhu rehabilitační techniky Rehaprotex  probíhal na brněnském výstavišti projekt „Pro Váš úsměv“. Na  ploše pavilonu  A měly možnost neziskové organizace prezentovat svou práci ve prospěch dětí. Nadace Archa Chantal se na tomto projektu podílela  přípravou zábavného programu pro děti. Tuto část zaštítila svoji osobností Chantal Poullain-Polívková.

1. – 16. 12. 2001
Strom splněných přání Nadace Archa Chantal Ostrava v galerii OC Futurum. Bylo vybráno 79 dárků, které byly předány dětskému domovu pro děti do 3 let v Ostravě-Zábřehu. Občané Ostravska také mohli přispět do sběrné pokladničky. Nadace získala  14 257 korun.

1. - 23. 12. 2001 
Vánoční strom splněných přání pořádala Nadace Archa Chantal v hypermarketu Globus v Brně. Slavnostního rozsvícení Vánočního stromu se zúčastnila paní Chantal Poullain-Polívková v rámci soutěžního a kulturního odpoledne. Celý měsíc pod stromečkem studenti Cyrilometodějské střední pedagogické školy vyplňovali přání dětí z ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve Střelicích. Bylo vybráno mnoho krásných dárků, pro radost všem dětem, které si o dárek napsaly.

9. 12. 2001
Předání drobných vánočních dárků paní prezidentkou nadace Chantal Poullain-Polívkovou a ředitelkou Miloslavou Vepřekovou do Domu léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. Toto setkání se stalo pravidelným předvánočním povzbuzením pro hospitalizované i pro personál. 

10. 12. 2001
Veřejná prezentace projektu Mořský Svět. V zasedacích místnostech ředitelství Státní slezské nemocnice byl za přítomnosti primátora města Opavy RNDr. Ing. Jana Mrázka, paní Chantal Poullain – Polívkové a dalších významných osobností kulturního, politického a podnikatelského života Opavska prezentován nadační projekt Ing. arch. Vojtěcha Vaška.

23. 12. 2001
Již po deváté ožily den před Štědrým dnem historické sály Nové radnice neobvyklým ruchem.  9. Vánoce na brněnské radnici opět připravilo Statutární město Brno společně s reklamní společností SNIP & CO, ve spolupráci s Nadací Archa Chantal a dalšími partnery. Nadace Archa Chantal pozvala v tento den na Novou radnici zdravotně postižené děti, děti z ústavů a pěstounských rodin.  Pro všechny byly připraveny dárky, jež věnovali pořadatelé a sponzoři akce. Návštěvníky uvítal pan primátor Petr Duchoň,  představitelé města a  paní Chantal Poullain-Polívková. Pro všechny děti byla opět připravena motivační akce „Za ozdobu odměna“. Děti, které přinesly na radnici vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověsily ji na připravené vánoční stromky, obdržely od pořadatelů malý dárek. Nejmenší návštěvníci a jejich rodiče i prarodiče zaplnili radnici, aby mohli ve Velkém sněmovním sále shlédnout zábavné pořady, pohádky a hudební vystoupení, a také aby si mohli v předvánoční atmosféře  prohlédnout prostory, které nejsou během roku veřejnosti přístupné.






3.3. Akce pořádané ve prospěch nadace 

3.1. 2001
Ve Státní opeře Praha se uskutečnil francouzský společenský večer za účasti francouzských firem a společností působících v naší republice. Večer zahájil velvyslanec Francie v ČR.  Paní Chantal Poullain-Polívková představila nadaci a současně  prezentovala činnost nadace za minulá léta. 

16. 2. 2001
Třetí reprezentační ples rádia Frekvence 1 se uskutečnil v Hotelu International Brno. Výtěžek z tomboly a vstupného, celkem  50 987,40 Kč, byl věnován Nadaci Archa Chantal.

17. 2. 2001 
V hotelu Internacional v Brně se konal již 39. ples pod názvem „Tentokrát letem světem“, kde nadaci věnovalo Casino Brno finanční dar v hodnotě 70 000 Kč.

1.3. 2001
V pražském Klubu Lávka se konal  II. společenský večer signmakingu. 
Chantal Poullain-Polívková seznámila přítomné s činností nadace. Během večera  se uskutečnila veřejná sbírka ve prospěch Nadace Archa Chantal. Celkem bylo vybráno více než 36 tisíc korun.

19.5.2001
V areálu starobylého golfového hřiště v Karlových Varech byl uspořádán turnaj „Charity golf party“. Společnosti Golf Resort  uspořádala dražbu ve prospěch aktivit Nadace Archa Chantal, jejíž výtěžek dosáhl 810 000 Kč.  

30. 10. 2001
Společenský večer ve sportovním a kulturním Boby centru v Brně. U příležitosti pátého výročí založení společnosti Globus ČR byl nadaci předán šek ve výši  100 000 Kč.

17. 11.2001
V Hotelu Intercontinental v Praze se uskutečnil Caledonský ples pořádaný Caledonskou společností České republiky. Převážně zahraniční účastníci plesu včetně velvyslankyně Velké Británie byli seznámeni s filosofií Nadace Archa Chantal. Součástí večera byla tichá aukce kuriózních předmětů, uměleckých děl a dětských obrázků. Výtěžek aukce ve výši 57 000 Kč byl věnován nadaci.
						
15. 12. 2001
Devátý Brněnský předvánoční galavečer uspořádala v sobotu 15.12.2001 v hotelu Voroněž SNIP & CO., reklamní společnost, s.r.o., pod garancí Statutárního města Brna a osobní záštitou pana primátora Petra Duchoně. Výtěžek večera, dobročinné dražby a vánoční tomboly byl věnován  Nadaci Archa Chantal. Celková částka činila 770 000,- Kč.

17. 12. 2001
Vánoční koncert Františka Nedvěda v Brně. Při této příležitosti předaly společnosti Ager, spol. s r.o., P.F. Art, spol. s r.o., Kooperativa, pojišťovna, a.s., SETRA, spol. s r.o., EXPO DATA, spol. s r.o., STAROBRNO, spol. s r.o. a reklamní společnost Mr. Magic, s.r.o. nadaci šek ve výši 50 000,- Kč. Se společností Mr. Magic byla navázána dlouhodobá spolupráce.



	Od dubna do července 2001 probíhala internetová aukce dětských obrázků, kterou uspořádala společnost Eprin spol. s r.o. ve spolupráci s Nadací Archa Chantal. Výtěžek z aukce, společně s příspěvkem společnosti Eprin  činil 52 803,- Kč.


	V prvním červnovém týdnu došlo k dohodě mezi nadací a primátorem města Mostu               Ing. Vladimírem Bártlem, že je nezbytné oživit sbírkové aktivity v zájmu podpory projektu humanizace dětských oddělení Nemocnice s poliklinikou v Mostě. Primátor převzal záštitu nad projektem  „Archa Chantal mosteckým dětem“. Pod jeho vedením budou pravidelně probíhat zasedání Kolegia dárců, která budou zveřejňovat stav účtu. Mediálními partnery projektu jsou Radio Most, Deníky Bohemia a týdeník Homér.


	Se společností  Delvita a.s. byla prodloužena dohoda  o pořádání veřejné sbírky ve vybraných  supermarketech.


	Veřejná sbírka ve vybraných pobočkách Botanicus s.r.o., GE Capital Bank, a.s., Tesco Stores ČR, a.s., Globus ČR, k.s. a Ahold Czech Republic a.s. pokračovala i v roce 2001.


	Smlouva o realizaci veřejné sbírce mezi společností Kaufland v.o.s. a Nadací Archa Chantal byla prodloužena do konce roku 2001. 
























4. Finanční zdroje

4.1. Přehled o majetku a závazcích

4.1.1. AKTIVA             	V tisicích Kč

Stálá aktiva
Hmotný investiční majetek                           	326	     
Nadační jmění  	       					664	
/umělecká díla, hmotný a nehmotný investiční majetek /
Nehmotný investiční majetek - projekty                  					8.303	
Celkem stálá aktiva                                               					9.293

Oběžná aktiva
Pokladna                                                                      					197
Bankovní účty                                                              				1.132
Darované služby                                						550
Poskytnuté zálohy na projekty                             					2.288	
Příjmy příštích období                                              					5.587
Ostatní daně - daň z úroků                                               	12
Celkem oběžná aktiva                                       					9.766       	
AKTIVA  CELKEM                                  			19.059


4.1.2. PASIVA

Vlastní zdroje
Základní jmění ze změny metody                                  			506
Nadační jmění                                                       	    	664    
Přijatý grant z rozpočtu MČ Prahy 4                    				650
Přijaté dary a příspěvky                                            				15.907
Nerozdělený hosp.výsledek předch.let                         				-2.077	
Hospodářský výsledek roku 2001                             					1.534
Celkem vlastní zdroje                                             			15.107
PASIVA  CELKEM                                 	19.059













4.2.  Finanční zdroje             V tisích Kč

4.2.1.  PŘIJATÉ DARY

Peněžní dary	11.815   	
Věcné dary	557 
Celkem PŘIJATÉ DARY	                12.372		 


4.2.2.  VÝNOSY

Příjmy z propagace a reklamy                   	631
Příjmy vázané 	708
Přijaté úroky                                                                	42
Jiné ostatní výnosy	26
Celkem VÝNOSY                                 	 1.407


4.2.3.  NÁKLADY

Služby	361    
(propagační, překladatelské, tiskařské, ekon., právní a admin. služby)

Leasing + prov. náklady                       	  412   
(osobní automobil + spojené náklady na provoz automobilu)

Provozní náklady	804  
(kancel.potřeby, nájemné, energie, telefon, poštovné,
fotodokumentace a cestovní náhrady)

Náklady spojené s akcemi	347
(náklady na akce př.den dětí, vánoční strom splněných přání ...)

Osobní náklady	672
(mzdové náklady a zákonné pojištění)

Ostatní náklady	34
(bankovní poplatky, ostatní daně a mimořádné náklady)                                                   
Celkem NÁKLADY                                      	2.630


4.3. Zhodnocení  hospodaření  nadace 

	Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí podle statutu 

           		překročit  45%  veškerého příjmu nadace za příslušné zdaňovací období.
           		Skutečné náklady za rok 2001 byly nižší jak 10%, což splňuje stanovenou  
           		podmínku.
	Správní rada a dozorčí rada nadace schválila účetní uzávěrku .
	Audit účetní závěrky nadace provedla společnost MORAVIA AUDIT, s.r.o. 

	 	a vydala výrok bez výhrad.


4.4. Dárci finančních a věcných zdrojů


nad 5.000.000,--Kč
Balírny Douwe Egberts, a.s.

nad 1.000.000,--Kč
RadioMobil, a.s.

nad 100.000,--Kč
Městská část Praha 4 - grant
SNIP&CO, reklamní společnost s.r.o.
Herbalife International Family Foundation 
Mgr. Robert Pergl
CHAROUZ, spol. s r.o.
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 
Kooperativa pojišťovna, a.s.
AVENIR Praha, spol. s r.o.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
NISSAN ČR spol. s r.o.
Porcela Plus, a.s.
Ferona, a.s.
Autodrom Most, a.s.
Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH 
Globus ČR, k.s.
Úvoz  spol.s r.o.
Parnhams Advisory Services Ltd.
Czech Property Investments, a.s.
Česká Infrastrukturní, a.s.
Petr Pivoda


nad 10.000,--Kč
Marek Eben
Casino Brno, a.s.
Galedonian Society
Regie Radio Music, s.r.o.
EUREST, spol.s r.o.
Heckett Multiserv s.r.o. Košice
Eprin, spol. s r.o.
Milota K. Srkal
Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
Ázka
Bristol-Myers Squibb
Ager, spol.s r.o.
Tate International
Miroslav Housar
Nadační fond Zlatá Praha
Laveco s.r.o.
Messe Dusseldorf GmbH
Ing.Roman Schwanzer
Ing.Ivan Prachenský
Věra a Pavel Hrbáčovi
Jana Machová
Zdeněk Geist
Luboš Štika
MUDr. Mgr. Jiří Odehnal
Ladislav Hozman
Mr. MAGIC, s.r.o.
Soukromá imunoanalytická a mikrobiologická laboratoř
SKY Club Brumlovka, s.r.o. 
TOLLENS ČR - DPC Systems 


do 10.000,--Kč
Děti ze školky Bumble Bee
Josef Podavka
Moravia Audit, s.r.o.
Město Litvínov
Jiří Cettl
Eva Hašková
REPO, s.r.o.
Ing.Bronislav Habas
Ivana Gruberová
Ing.Jaroslav Hakl
Vlastimil Skalský
SUN CHEMICAL, s.r.o.
Petr Kouba
UPC SPORT, s.r.o.
R.Urbánek - PRIMAMULTI
Ing. Lukáš Petr
Jaroslav Formánek
Oldřich Michálek
Ing.Iva Otevřelová
Zdeňka Svobodová
Ing.Vojtěch Svoboda
Lucie Sztokowská
Hugo Čapek
Damir Kačarevič
MVDr.František Mareš
Martina Krauzová
pan Frnka
Roman Marek
Martin Haertl
Eva Markytánová
Jana Bartošová
Jan Zpětný
Karel Vališ
Petr Šimeček
Roman Dlouhý


dárci drobných finančních prostředků
Pavla Kučerová, Zdeněk Černý, Vlatimil Pauš, Blahoslav Rejchrt, Patrik Navrátil, pan Sourek, Jiří Plaček, Miroslav Bystřický, paní Medková, Ing. Petr Tuřínek, Josef Koňařík, Svatava Kalabusová, Radim Venhoda, Jarmila Kudláčková, pan Huma, Alfred Peřina, Halka Novotná, Václav Nejedlý, Jiří Frýdl, Barbora Šimůnková, Josef Havlíček, Martin Ondrášek, Zbyněk Benda, Ivana Kaňaříková, Tomáš Vlach,
zákazníci a klienti: Delvita a.s., Tesco Stores ČR, a.s., Globus ČR, k.s., Botanicus s.r.o., Kaufland, v.o.s., GE Capital Bank, a.s., Ahold Czech Republic a.s..
 

dárci věcných darů a služeb
Prefa Brno a.s.
SMOZA spol.s r.o.
Vydavatelství JAGA
FTV PREMIÉRA, spol. s r.o.
Bristol-Myers Squibb s.r.o.
Marketing Systems International
Regie Radio Music, s.r.o. 
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
LEGO Trading s.r.o.
Chemoplast, a.s.
VULKAN a.s.
ASTRO Uhlíř
TESCO STORES ČR, a.s.
Hewlett-Packard s.r.o. 
LINEA Nivnice a.s.
MADE, spol. s r.o.
Dílna E akademického malíře Vlastimila Elšíka
Capitol Internet Publisher, s.r.o.
Microsoft, s.r.o.
English International School of Prague
GLOBAL Express a.s.
Sřivánek – překladatelské služby, s.r.o.
Moravská ústředna Brno
MULLER dřevěné výrobky pro děti
Antikvariát Lužiny Praha












4.5. Výrok auditora k roční závěrce

ZPRÁVA AUDITORA

AUDIT roční účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Účetní jednotka: 	Nadace Archa Chantal
Sídlo: 	Mečová 5, 602 00 Brno
IČO:	64326195

Příjemce zprávy: 	Oprávněné osoby auditované účetní jednotky

Auditor: 	MORAVIA AUDIT, s.r.o., osvědčení KA ČR č. 200
	Ing. Tomáš Šimčík, auditor č. osvědčení KA ČR 1476
	Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01 Holešov

Datum zprávy: 	17. 6. 2002

Zástupce účetní jednotky: 	Chantal Poullain-Polívková – statutární zástupce

Rozdělovník: 	3 x příjemce zprávy auditora
	1 x auditor



Vyjádření auditora k účetní závěrce   

Provedli jsme audit přiložené řádné účetní závěrky Nadace Archa Chantal, Brno k 31. prosinci 2001. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán nadace. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.
Ověřil jsem dále soulad informací o auditované nadace za uplynulé období, uvedených v předložené výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou.

Výrok auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění Nadace Archa Chantal, Brno k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy platnými v České republice.
Informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Závěrečný výrok je bez výhrad.

Zpráva byla projednána se statutárním zástupcem účetní jednotky, který souhlasí ve všech bodech s jejím obsahem a se závěrem zprávy.

V Holešově dne 17. 6. 2002 

	
	MORAVIA AUDIT s.r.o.
	Ing. Tomáš Šimčík
	auditor



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 společenských akcích se snaží nadace seznámit širokou veřejnost s náplní své  činnosti. 
Nadace vydala informační materiály, ve kterých je dokumentována  humanizace dětských nemocnic.
 Další formou propagace jsou tabule s informacemi o probíhajících projektech nadace a informační letáčky, které pomohou každému zájemci utvořit si základní představu o činnosti Nadace Archa Chantal.
Společnost Capitol Internet Publisher poskytla zdarma webové stránky na adrese http://www.archa-chantal.cz/. Stránky poskytují podrobné informace o historii nadace, organizační schéma a přehled uskutečněných projektů, aktuálně jsou zařazovány akce nadace. Každoročně zde je zde zveřejněna výroční zpráva.
Další prezentace probíhá v médiích, kde prezidentka nadace paní Chantal Poullain-Polívková seznamuje  širokou veřejnost s filozofií nadace  a informuje o její činnosti.

6. Rozvoj nadace

Nadace Archa Chantal bude i nadále pokračovat v humanizaci dětských státních zdravotnických 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 barvy 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.


