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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:

Korunní 104, 101 00 Praha 10

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
Ing. Karol Seneši

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:

Ing. Dalibor Ježorek
Yvona Krouská
Gustava – Jessica Nitscho

Management Nadace Archa Chantal
Management nadace 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:
Externí spolupráce:

Mgr. Ilona Nováková
Ing. Katarína Hoffmannová

3. Poslání Nadace
Nadace navazuje 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.
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 2008 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení připravovaných i započatých
projektů.

Hlavní cíle pro rok 2008
•
•
•
•
•
•

zajištění finančních prostředků na projekty roku 2008
příprava a realizace projektu „PARK“ - zútulnění čekárny a vstupných prostor na dětském
ambulantním oddělení v Nemocnici na Homolce v Praze
dokončení a otevření zrekonstruovaného dětského oddělení v Pardubické krajské nemocnici
pomáhat s dovybavením hračkami, knihami a malířskými potřebami v již realizovaných projektech
ale i v jiných nemocnicích, domovech a ústavech sociální péče
příprava a uspořádaní vánoční akce „Vánoční krámek Nadace Archa Chantal“ na Staroměstském
náměstí v Praze ve spolupráci s firmou Taiko
pokračování ve spolupráci se společností AVENIR

5. Projekty nadace realizované v roku 2007
Projekt „FARMA“, Klinika dětí a dorostu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Autor projektu:
Náklady:

Ateliér VPK
481.965 Kč

Po letech strávených v nevyhovujících prostorech dostala v loňském roce Klinika dětí a dorostu ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady k dispozici nově zrekonstruovaný pavilon M v areálu nemocnice. Klinika je
rozdělena na ambulantní a lůžkovou část, která disponuje celkem 35 lůžky a provozuje diagnostiku a terapii
interních onemocnění dětí a dorostu ze spádové oblasti Prahy 3, 10, 15, 22. Součástí kliniky je také laboratoř
novorozeneckého screeningu. Lékaři i sestry chtěli nové prostředí ambulance pro děti zútulnit a zpříjemnit tak,
aby malí pacienti, kteří čekají na vyšetření a hospitalizaci alespoň na chvíli zapomněli, že jsou v nemocnici. Obrátili
se tedy na Nadaci Archa Chantal a vznikl projekt „Farma zvířat“.
Projekt „Farma zvířat“ byl zrealizován podle výtvarného návrhu Kristiny Kolářové, která výtvarně řešila již celou
řadu dětských koutků a mateřských škol.
Již při vstupu do oddělení hrající veselými a teplými barvami vítá malého pacienta „farmářská kartotéka“
a oddělením jej provází informační systém- dřevěné zvířátka, které jsou přiřazeny k jednotlivým místnostem. Tak
každé dítě například pozná, že na toalety se chodí k žabce. Vznikla tady pro děti farma plná mobilních dřevěných
zvířátek na stěnách, herna, čekárna s masivními dřevěnými lavicemi. Pro kojence je určen praktický přebalovací
pult s mobilní hračkou. Stěny vymalované ve žluté, modré a zelené barvě jsou chráněny veselými ploty. Celkovou
atmosféru umocňuje reprodukce relaxační hudby v prostorách čekárny.
Snaha zlepšovat prostředí dětských oddělení českých nemocnic tak, aby se v nich malí pacienti cítili opravdu co
nejlépe, je však vzhledem k omezenému státnímu rozpočtu závislá prakticky jen na podpoře lidí, kteří mají stejný
cíl. Nadace Archa Chantal oslovila s projektem „Farma zvířat“ společnost Provident Financial, která jej podpořila
částkou 400 000 Kč a stala se tak generálním partnerem projektu. Zbývajících cca 100 000 Kč pokryly dary
drobných dárců. „Nadaci Archa Chantal podporujeme zejména proto, že jsme si plně vědomi důležitosti
kulturního, pestrého a vlídného prostředí právě tam, kde se jedná o to nejdůležitější – zdraví mladých lidí. Věříme,
že podpora tohoto projektu přinese mnoho radosti těm, kteří naši pomoc potřebují“ říká ing. Zekie Dennehy,
manažerka vnějších vztahů pro ČR a SR společnosti Provident Financial.

6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů

Nadace Archa Chantal děkuje za finanční podporu v roce 2007 těmto dárcům:

PROVIDENT FINANCIAL s.r.o.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Mgr. Jela Kúšiková
AVENIR PRAHA, SPOL.S R.O
Nadační fond TREBBIA
AEROSPINNING MASTER FRANCHISIN Ltd.,s.r.o.
Statutární město MOST
REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o.
GORDIC spol. s r.o
PARAMO,a.s.
PREFA BRNO a.s.
Zdeněk Miler
MARCA CZ s.r.o.
Jiří Vondráček – Vondrák
YVES ROCHER s.r.o.
BUMBLE BEE s.r.o.
Judr. Dominika Kolowrat-Krakovská
MRAMORKA, s.r.o.
Vl.Šebesta
AGENTURA HELAS,s.r.o.
TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.
Město Litvínov
VOTRUBA KVK, s.r.o.
NAKLADATELSTVÍ RUŽE S.R.O
Institut finančního poradenství
Ing.Ondrej Chramos
Mgr.Jiří Hrubý
Jaroslav Formanek
Pavel Šútovec
Gabriela Kotíková
Ing. Petra Krausová
Pospíšilová Lucie
Ing. Pavel Roztočil
D. Kačarevic
OK PYRUS,sro
Jana Bosserová
Ing. Zdenka Olšinová
Petr Bartoš
Pavla Samsounková
Miloš Černý
Tomáš Dudík
Josef Koňařík
Radim Venhoda

600.000 Kč
400.000 Kč
250.000 Kč
180.351 Kč
220.000 Kč
100.000 Kč
50.200 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
33.333 Kč
30.000 Kč
30.000 Kč
27.763 Kč
27.070 Kč
25.000 Kč
20.000 Kč
14.000 Kč
13.680 Kč
13.500 Kč
10.200 Kč
10.000 Kč
8.111 Kč
5.990 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
4.000 Kč
3.600 Kč
2.640 Kč
1.200 Kč
1.200 Kč
1.100 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
800 Kč
700 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč

Jan Škrabánek
Alena Čechová
Luboš Pavlů
David Němec
Libuše Tomsovská
Capitol Internet Publisher, s.r.o.
Grafické studio Ivan Hozák
E-dílna

500 Kč
400 Kč
260 Kč
200 Kč
100 Kč
správce webových stránek
výroba propagačních materiálu
tvorba obrázků k projektům

7. Finanční zpráva

Rozvaha
k 31.12.2007
( v celých tisících Kč )

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Umělecká díla, předměty a sbírky
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobé půjčky

Krátkodobý majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

Aktiva celkem

8 049
110
87
619
7 233

293
32
261

8 342

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdroje celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Pasiva celkem

8 112
19 484
-6 457
4 915

230
216
14
-9
-1
10

8 342

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2007
(v celých tisících Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

17
4
13
919
9
36
874
10
946

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary
Výnosy celkem

231
2 074
2 305

