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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 2017 jsme se rozhodli i letos podpořit občanského aktivistu
Stanislava Pence a originálního pražského harmonikáře a básníka Josefa Čečila.
Oba klienty spojuje nízká výše příspěvků od státu, která nestačí na pokrytí
základních životních potřeb. V případě pana Pence se jedná o situaci navíc
ztíženou dlouhodobou těžkou nemocí.
Dalšími obdarovanými v roce 2018 byli novinář a básník Vít Kremlička, režisér,
kameraman a signatář Charty 77 Karel Slach a dcera letce RAF Romana Irvinga
Iveta Irvingová.
Panu Kremličkovi nedovoluje výše invalidního důchodu vést plnohodnotný a
důstojný život, čímž trpí nejen on ale i realizace jeho tvůrčích záměrů.
I přes skromné podmínky, ve kterých žije pan Karel Slach, mu výše důchodu
nepokrývá základní životní potřeby. S ohledem na vyšší důchodový věk a
zdravotní stav, pro něj jako bývalého kameramana - dokumentaristu takřka
neexistují příležitosti přivýdělku.
Paní Irvingová se potýká s dlouhodobě špatnou životní a existenční situací po
nezaviněné dopravní nehodě s trvalými zdravotními následky. V souvislosti
s protahovaným soudním řízením o oprávněnou náhradu škody a nízkému
invalidnímu důchodu má velmi omezené možnosti vést důstojný život a pečovat o
odkaz generála Irvinga.

Díky solidaritě dárců bylo možné v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 zajistit
následující položky ve výši 94.000,Domov Sv. Karla Bojomejského v Řepích

20.000,-

Stanislav Penc

10.000,-

Josef Čečil

22.000,-

Vít Kremlička

21.000,-

Karel Slach

6.000,-

Iveta Irvingová

15.000,-
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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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