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I. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
název :
sídlo :
IČ :
sp.značka :

Nadační fond Perfect Clinic
Kartouzská 3274/10 , Smíchov , 150 00 Praha 5
051 32 096
N 1388 vedená u Městského soudu v Praze

správní rada :
Mudr.Roman Kufa - předseda správní rady
Mgr.Linda Skarlandtová - člen správní rady
Mudr.Zdeněk Pros člen - správní rady

MUDr. Roman Kufa zřídil zakládací listinou ze dne 13.5.2016 za účelem dosahování
veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v
oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich
rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících, Nadační
fond Perfect Clinic. Nadační fond je zřizován za účelem dosahování veřejně
prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti
péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím
prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících. Cílem činnosti nadačního fondu
je trvalé vyřešení problematické situace seniorů nebo alespoň zlepšení kvality jejich
života, zvyšování či udržení jejich soběstačnosti, pomoc seniorům, kteří mají z
důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem, zajistit jejich životní potřeby tak, aby
senioři mohli zůstat v domácím prostředí a zachovat si tak pocit vlastní hodnoty a
důstojnosti, poskytnutí nejmodernějších kompenzačních pomůcek, díky kterým
senioři mohou lépe zvládat nepříznivý zdravotní stav a cítit se tak lépe, včetně
zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času, zajištění a
zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních
o seniory pečující.

Činnost nadačního fondu
K dosažení cílů bude Nadační fond Perfect Clinic vykonávat tyto činosti:
•
soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu;
•
spolupracovat se subjekty působícími v oblasti péče o seniory;

•
•
•
•

•
•
•

poskytovat materiální či finanční pomoc subjektům pečujícím o seniory, kteří
mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem;
poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem pořizování kompenzačních
pomůcek pro seniory;
poskytovat materiální či finanční pomoc při zlepšování vybavení zařízení, ve
kterých senioři tráví většinu času;
poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem zajištění a zlepšení
pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o
seniory pečující;
spolupracovat se státními orgány a orgány místí samosprávy;
vyvíjet aktivitu k zapojení občanské společnosti do problematiky života
seniorů;
spolupracovat s médii a vyvíjet publikační činnost.

II. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2016
Nadační fond Perfect Clinic byl 2. června 2016 zapsán do Obchodního rejstříku.
Následovalo podání oznámení o zřízení veřejné sbírky.
Přehled subjektů, které poskytly v roce 2016 finanční dary
!
Perfect Clinic a.s.
50.000,III. ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
(mají charakter samostatné přílohy k této zprávě )

IV. CÍLE A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI PRO ROK 2017
Zřízení veřejné sbírky, která bude prováděna:
• shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§
23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o
konání sbírky (účet č. 115-2851250277/0100 Komerční banka, a.s.), v souladu s
ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a
o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů.
• pokladničkami podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) citovaného zákona o
veřejných sbírkách. Při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel
sbírky povinen postupovat v souladu s § 11 zákona o veřejných sbírkách.

