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Zpráva o činnosti nadačního fondu Charon v roce 2020
(dále jen „nadační fond“)

Obsah:

Strana

Základní údaje o nadačním fondu …………………………………………….3
Účel fondu …....................................................................................................................3
Členové statutárních orgánů nadačního fondu ……………………………..….4
Shrnutí aktivit nadačního fondu ……………………..………….……………...4
Závěr…………………………………………………………………………..6
2

Základní údaje o nadačním fondu Charon
(dále jen „nadační fond“)
Nadační fond je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Plzni, oddíl N, vložka 276
Název:

Nadační fond Charon

Sídlo:

Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04

IČ:

05055156

Vznik:

10. 5. 2016

Zakladatel:

Ivo Hucl

Celková výše majetkového vkladu zakladatele při založení nadačního fondu:
250.000Kč
Číslo bankovního účtu:

59021930/8030 (Raiffeisenbank im Stiftland eG)

Webové stránky:

www.charon-fond.cz

Účel fondu
Nadační fond vznikl za účelem podpory lidí, kteří se ocitli souhrou okolností, vinou
těžké nemoci či selháním státní správy v nedůstojných existenčních podmínkách.
Základním posláním a účelem nadačního fondu je finanční podpora v rámci
základních životních potřeb (jídlo, léky, léčebné pomůcky, nájemné apod.). Dále
poradenství v oblasti sociálního práva, asistenční služby z řad dobrovolníků a
jejich koordinace, pořádání benefičních koncertů a akcí.
Nadační fond se věnuje především osobnostem nezávislé umělecké scény, které
svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše
individuální svobody.
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Členové statutárních orgánů nadačního fondu
Správní rada:

Michaela Landová (člen)
Diana Darolová (člen)
Tomáš Vtípil (člen)

Revizor:

Ivo Hucl

Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a
způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje zakládací listina nadačního
fondu.
Zakládací listina nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na
webových stránkách www.charon-fond.cz

Shrnutí aktivit nadačního fondu
Hlavním impulsem pro založení Nadačního fondu Charon byla svízelná životní
situace našeho přítele Pavla Zajíčka, který nás v roce 2011 požádal o pomoc.
Do roku 2016 probíhaly aktivity na podporu komplikované Pavlovy situace
neformálně (například díky obětavosti lidí sdružených kolem facebookové
skupiny Help Pavel Z.). Posléze, když vznikla potřeba dát jim jasný právněadministrativní rámec, úkony přímo vedly k založení Nadačního fondu Charon,
který je však platformou k poskytování podobné pomoci i dalším potřebným.
Na podzim 2018 přešel Pavel z Domova Sv. Karla Boromejského do péče
Domova pro seniory na Chodově. I zde je mu poskytována potřebná komplexní
péče k zajištění jeho potřeb. Nad rámec služeb tohoto domova hradí Nadační
fond Charon pravidelné služby externí rehabilitační pracovnice.
Na přání rodiny došlo k útlumu propagačních aktivit týkajících se Pavlovy osoby.
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Stejně jako v roce 2019 jsme i letos podpořili Domov Sv. Karla Boromejského
v Řepích, tentokrát nákupem bezkontaktních teploměrů pro zvýšení bezpečnosti
personálu a klientů při pokračující epidemii viru Covid-19. Příspěvek jsme na rok
2020 prodloužili originálnímu pražskému harmonikáři a básníkovi Josefu Čečilovi,
novináři a básníkovi Vítu Kremličkovi a taktéž Karlu Slachovi, signatáři Charty
77, který působil jako režisér a kameraman. Všechny klienty spojuje nízká výše
příspěvků od státu, která nestačí na pokrytí základních životních potřeb.
Příspěvek byl prodloužen i Kateřině Dudové, partnerce režiséra Jana Kačeny,
který je po nešťastné nehodě stále upoután na nemocniční lůžko.
Dalším obdarovaným v roce 2020 byl dramaturg, režisér a zakladatel
Chemického divadla Vojtěch Bárta, jehož finanční situace se vlivem epidemie
ztížila i v souvislosti s provozem divadla samotného. Jednorázovou podporu
obdržel též Petr Zavadil, kytarista kapely ty Syčáci, jemuž v nepřítomnosti
vyhořel byt včetně vybavení a domácího studia.
Významnou pomoc jsme poskytli Městské charitě v Plzni a jejich seniorskému
domu a též Domovu pro seniory v Praze na Chodově – oběma s nákupem
pomůcek a prostředků v rámci probíhající epidemie viru.
Stále též spolupracujeme s Janou Rytířovou, která se věnuje sociální a
terapeutické péči pro pana Pavla Zajíčka v DS Chodov.

Díky solidaritě dárců bylo možné v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 zajistit
následující položky ve výši 289.536,Domov Sv. Karla Bojomejského v Řepích

5.824,-

Josef Čečil

30.000,-

Vít Kremlička

24.000,-

Karel Slach

36.000,-

Domov pro seniory Chodov

38.352,-

Městská charita Plzeň – Domov pro seniory

28.160,-

Kateřina Dudová

95.000,-

Jana Rytířová

4.200,-

Vojtěch Bárta

8.000,-

Petr Zavadil

20.000,5

Závěr
Závěrem bychom rádi vyslovili poděkování všem příznivcům, podporovatelům a
dárcům za jejich solidaritu a ochotu pomáhat. Umožnilo nám to naplnit poslání a
důvod vzniku Nadačního fondu Charon.
Pevně doufáme, že i v následujících letech se nám bude dařit nadále společně
pomáhat lidem v těžkých životních situacích.
Děkujeme!
Za nadační fond Charon:
Michaela Landová (člen SR)
Diana Darolová (člen SR)
Tomáš Vtípil (člen SR)
a
Ivo Hucl (zakladatel)
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