Kdo jsme...
Nadační fond Bazaar Charity vznikl v létě 2015. Navázal tak na aktivity, které pomohly lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, částkou už vyšší než 6 milionů Kč. Jeho posláním
je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky,
kteří se o ně starají.
Pomáháme příspěvky na: • léčbu
						
• rehabilitaci
						
• koupi zdravotnických pomůcek a materiálu
Vždy chceme znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními osudy. Mezi naše zásady patří
přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100 % získaných finančních prostředků.
Příběh každého žadatele je konzultován s patronkou a lékařkou našeho fondu MUDr. M. Mikuleckou.
Vedeme transparentní účet.
Slovy zakladatelky Báry Nesvadbové:  
„Kdokoliv s tak velkým štěstím, jako je zdraví, by neměl zavírat oči před ostatními. Pomáhat postiženým
je pro členy Nadačního fondu Bazaar Charity přirozené, samozřejmé a absolutně automatické.“

Z našich projektů...
Hlavním a každoročním projektem je již 11. ročník módního marketu „Bazaar Charity“:
Návštěvnost více než 500 lidí, podpora hlavního města Prahy, každoroční značný nárůst výdělku.
Tento rok se akce koná opět v restauraci Žofín Garden v Praze 1. Pro zájem pomoci se projekt rozrůstá
do dalších měst ČR. Finance jsou rozděleny do poslední koruny mezi naše žadatele.

• Rok 2015:

737 285 Kč

• Rok 2016:

1 001 001 Kč

Z našich projektů 2017...
Pařížská dětem: p rojekt vedený členem NFBCH Tamarou Kotvalovou přispěl 369 000 Kč
na rehabilitace. Částka byla rozdělena mezi 4 předem vybrané děti,
které podporujeme od 2015.
Charity Tram: módní bazar v pražské tramvaji vydělal 171 000 Kč pro Elenku Szymanskou
na rehabilitaci na klinice Axon. Elenku podporujeme od 2015.
Přehlídka Chickie: módní přehlídka podpořila 30 000 Kč Veroniku Tlustou.
Přehlídka členky fondu Tatiany Kovaříkové: prodej náramků vydělal 13 000 Kč pro Veroniku Tlustou.
Bibloo: m
 ódní limitovaná kolekce Báry Nesvadbové přispěla 14 800 Kč na Elenku Szymanskou
(stále v procesu, kolekce v prodeji).
A další jsou v procesu...

Bazaar Charity
Tradiční akce našeho fondu.
Všichni členové a přátelé
pomáháme, prodáváme, sháníme.
A hlavně se radujeme z výsledků.
Finance rozdělujeme se všemi členy
fondu na členské schůzi. Seznam
obdarovaných k dispozici.
Více na transparentním účtu
Bazaar Charity.

Pařížská dětem 2017
...Aneb...
Když svět luxusní módy pomáhá!
10 Kč z každého nákupu u partnerů
projektu od 10. 10. do 31. 12. 2016
poputuje na pomoc konkrétním
4 handicapovaným dětem.
Dovolte jim přiblížit se aspoň o malý
krůček životu zdravého dítěte!

Aukce modelů mladých návrhářů 2015

Dražba unikátních bílých šatů
mladých českých návrhářů,
galerie DSC.
Částka 113 000 Kč podpořila
Elenku Szymanskou.

Komu pomáháme
a komu můžete pomoci…

Příběh Elenky Szymanské
Elenka je z Děčína. Narodila se před osmi lety jako zdravé dítě.
V osmi měsících přišel epileptický záchvat a od této chvíle se
zcela zastavil Elenčin vývoj...
Devítiletá holčička má těžké pohybové postižení, kdy není
schopna samostatného pohybu, a proto je odkázána na trvalou
péči rodiny. Výhledově se neočekává výrazné zlepšení jejího
zdravotního stavu. Těžká psychomotorická retardace způsobuje,
že Elenčino chování a návyky odpovídají ročnímu dítěti.
Podporujeme Elenku pravidelně již od roku 2015. Díky finančním příspěvkům Elenka může dva měsíce
ročně rehabilitovat na neurorehabilitační klinice Axon v Praze 4. Aby terapie měla nejvyšší účinek, je
vhodné ji nejen opakovat alespoň dvakrát do roka, ale ještě docházet na udržovací léčbu na dvě hodiny
týdně. Elence byla doporučena terapie Kosmík, která ji posouvá a která stojí okolo 57 000 Kč měsíčně.
Maminka Dita s Elenkou jsou pevný, motivovaný tým a svůj boj nevzdají. Příspěvek na další
rehabilitace, které Elence pomáhají s vývojem pohybového aparátu a alespoň částečně ji přibližují
k životu zdravého dítěte.

Hynek Skůra
V červenci 2014 utrpěl úraz
v bazénu a byl v kritickém
stavu letecky převezen do
Fakultní nemocnice Motol.
Došlo však k poškození
mozku v důsledku doby
strávené pod vodou. Ke
zlepšení pohybové aktivity
jsou potřeba nejen pobyty
v lázních, ale i různé
zdravotní pomůcky
a každodenní nákladné
cvičení a rehabilitace.
Vzhledem k jeho věku je
podle lékařů velká šance
na návrat do
plnohodnotného života.

Veronika Tlustá
Veronika pracovala jako senior manager
ve společnosti Kika. Toužila po svém
miminku. Během dvacátého týdne
těhotenství měla autonehodu, při
níž utrpěla poranění hlavy a páteře,
a upadla do bezvědomí, které se ani
po měsíci nezlepšilo. Veronika v tomto
stavu podstoupila úspěšný porod
zdravého synka Daniela císařským
řezem. A pak se děly zázraky… V červnu
2016 začala i mluvit. Dnes, díky
nonstop péči rodiny, přátel, finanční
podpoře zaměstnavatele a nadací,
Veronika intenzivně rehabilituje
v Piešťanech na rehabilitační klinice
Adeli a může část dne sedět, používat
levou ruku a levou nohu.

David Štefanides
Po předčasném porodu
zůstaly Davidovi
trvalé následky – je
kvadruplegik, má
dětskou mozkovou
obrnu, postiženy
všechny končetiny,
trpí epilepsií a má
těžkou oční vadu.
Pohybuje se pomocí
invalidního vozíku,
venku speciální
tříkolky a chodítka.
Díky pravidelným
rehabilitacím se jeho
stav zlepšuje. Davida
podporujeme od 2015.

Dominik Burda
Narodil se jako zdravé dítě. Když bylo Dominikovi
10 měsíců, utrpěl vážný úraz. Kvůli komplikacím, které
následovaly, musel v Německu podstoupit čtyřnásobnou
transplantaci jater. Během třetí a čtvrté transplantace
byl Dominikův stav kritický a lékaři jej museli několikrát
resuscitovat. To zanechalo na malém tělíčku trvalé
následky. Po transplantacích zůstal Dominik upoutaný
na lůžko.

... a mnoho dalších

Nadační fond Bazaar Charity
Výroční zpráva Nadačního fondu Bazaar Charity za rok 2016
Základní údaje o Nadačním fondu Bazaar Charity (dále jen nadační fond)
Vznik nadačního fondu: 5. září 2015
Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N,
vložka 1261
Zakladatelé: Mgr. Barbara Nesvadbová
JUDr. Aleš Rozehnal, PhD.
Posláním a účelem nadačního fondu je podpora dlouhodobě nemocných či jinak znevýhodněných
osob a jejich rodinných příslušníků a dále opuštěných či handicapovaných zvířat. K realizaci svého
účelu nadační fond poskytuje nadační příspěvky či jinou podporu, získává sponzory a dárce, kteří
podpoří cíle fondu a pořádá akce pro získání těchto sponzorů a dárců.
Celková výše majetkového vkladu zakladatelů při založení fondu: 2.000,- Kč
Sídlo: Svatoslavova 554/1, Praha 4, Nusle, 140 00
Identifikační číslo: 043 13 127
Číslo bankovního účtu: 115-564990257/0100

Správní rada: Milan Waldstein - předseda
JUDr. Aleš Rozehnal, PhD. - místopředseda
Anna Rusnak
Olga Trčková
Lenka Blažková
Taťána Kováříková
Tamara Kotvalová
Kateřina Fitaire
Lucie Zalabák
Mgr. Barbara Nesvadbová
Hana Zouvalová
Petr Šec
Ing. Dana Bérová
Ing. Lenka Vejvalková
Revizor: Pavlína Saudková

Přehled činnosti nadačního fondu v závěru roku 2015 a v roce 2016
Prodejní charitativní bazar
Charitativní prodejní bazar darovaných dámských, pánských i dětských oděvů, bot, kabelek, hraček
a doplňků byl poprvé uspořádaný zakladatelkou fondu Mgr. Barbarou Nesvadbovou již v roce 2006.
V roce 2015 a 2016 byl uspořádán tedy jako již tradiční akce, ale nadačním fondem. Veškeré vybrané
finanční prostředky byly vloženy na účet Nadačního fondu Bazaar Charity a použity na rehabilitaci
handicapovaných dětí nebo na kompenzační a rehabilitační pomůcky.
Výtěžek z prodejního bazaru 2015: 737.285,- Kč
Výtěžek z prodejního bazaru 2016: 1.000.001,- Kč
V roce 2016 se k této velice úspěšné akci připojila také prodejní galerie Vaňkovka v Brně, kde byl
prodejní bazar uspořádán poprvé.
Výtěžek z prodejního bazaru: 163.360,- Kč

Pařížská dětem
Nadační fond Bazaar Charity se spojil s několika obchody z pražské Pařížské Nadační fond Bazaar
Charity se spojil s několika obchody z pražské Pařížské ulice a okolí, aby zajistil finanční pomoc
handicapovaným dětem. Zúčastněné obchody přispějí z každého prodaného kusu zboží určitou
finanční částku na účet nadačníhofondu. Z výtěžku této akce budou hrazeny léčebné pobyty pro děti
s náročným postižením.
Výtěžek z akce Pařížská dětem bude znám a vyúčtován až v roce 2017.

Aukce pořádané ve prospěch nadačního fondu
Aukce 7 originálních modelů od mladých módních návrhářů z La Gallery Novesta dne 23.6.2015
Výtěžek ve prospěch nadačního fondu:115.000,- Kč
Aukce 4 originálních modelů od prestižních českých módních návrhářů a 1 lahve koňaku Martell
Premier Voyage limitovaná edice v rámci SOHO night pořádané v Restauraci SOHO, Praha 4 dne
25.2.2016
Výtěžek ve prospěch nadačního fondu: 302.000,- Kč
Aukce značkových hodinek od společnosti Koscom hodinky v rámci Nia Jewellery Night dne 12.10.2016
Výtěžek ve prospěch nadačního fondu: 57.000,- Kč

Soupis smluv o nadačních darech přijatých a vyplacených v závěru
roku 2015 a v roce 2016
Celková výše přijatých nadačních darů 2.582.446,- Kč
Vklad členů správní rady fondu 15.000,- Kč
Výtěžek z uspořádaných charitativních bazarů 1.901.646,- Kč
Fyzické osoby celkem 106.500,- Kč
Monika Marzinová ........................... 2500,- Kč
Anna Rusnak		
........................... 27.000,- Kč
Monika Babišová
........................... 57.000,- Kč
Mgr. Elena Jakubovic ........................... 20.000,- Kč
Právnické osoby celkem 425.000,- Kč
Pařížská Jewells, s.r.o.			
VIA SOLITAIRE, s.r.o.			
KOKTEJLY a SNY Catering s.r.o.
LITERIX GROUP s.r.o. 			
Luxury Brand Management s.r.o.

..................... 100.000,- Kč
..................... 20.000,- Kč
..................... 220.000,- Kč
..................... 35.000,- Kč
..................... 50.000,- Kč

Vedle shora uvedených dárců poskytlo 12 dárců Nadačnímu fondu Bazaar Charity bez uzavření
darovacích smluv dary v hodnotě celkem 134.300,- Kč

Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2016 1.093.063,- Kč
Szymanská Elena ........................... 252.000,- Kč
Jan Vacek			........................... 50.000,- Kč
Ladislav Jerman
........................... 50.000,- Kč
Markéta Svobodová ........................... 50.000,- Kč
Nicolas Ubl		
........................... 50.000,- Kč
David Štefanides ........................... 50.000,- Kč
Marek Petružálek ........................... 50.000,- Kč
Tereza Vargová		
........................... 50.000,- Kč
Dominik Burda
........................... 70.000,- Kč
Hana Volfová		
........................... 10.000,- Kč
Kristýna Prudká
........................... 16.800,- Kč
Jan Vokurka		
........................... 40.000,- Kč
„Enticelle, o.s.“
........................... 320.000,- Kč
Věra Zajíčková		
........................... 29.263,- Kč
5.000,- Kč
Adam Dvořák		
...........................

Zpráva o provedené kontrole roční uzávěrky
Nadačního fondu Bazaar Charity
V souladu s pravidly hospodaření tohoto nadačního fondu byla provedena kontrola bankovních
a účetních dokladů za rok 2015 a 2016. Byly odsouhlaseny výpisy z běžného účtu vedeného
u Komerční banky s účetními doklady za uvedený rok.
Přehled o výkonech a nákladech nadačního fondu v roce 2015
Zůstatek k 1.1.2015
0,00 Kč

Příjmy
886.585,00 Kč

Komerční banka
Příjmy:
výtěžek z bazaru		
737.285,00 Kč
dary					134.300,00 Kč
vklad členů NF			
15.000,00 Kč
Výdaje:
bankovní poplatky 		

42,00 Kč

K rozdělení v roce 2015 zbývá

886.543,00 Kč.

Výdaje
42,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2015
886.543,00 Kč

Přehled o výkonech a nákladech nadačního fondu v roce 2016
Zůstatek k 1.1.2016
886.543,00 Kč

Příjmy
1.695.861,00 Kč

Výdaje
1.119.588,36 Kč

Komerční banka
Příjmy:
výtěžek z bazaru 		
1.163.361,00 Kč
dary 					532.500,00 Kč
Výdaje:
dary 					1.093.063,00 Kč
bankovní poplatky 		
196,00 Kč
notářské zápisy 		
13.549,36 Kč
ochranná známka 		
5.000,00 Kč
uspořádání bazaru 		
7.780,00 Kč

K rozdělení v roce 2016 zbývá

1.462.815,64 Kč.

Zůstatek k 31.12.2016
1.462.815,64 Kč

Kontakty
www.bazaarcharity.cz
www.becharity.cz

Od roku 2015 tuto úspěšnou a tradiční akci pořádá Nadační fond Bazaar Charity, který byl
k 31. srpnu 2017 přejmenován na Nadační fond Be Charity.
Více na www.becharity.cz

