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základní údaje o občanském sdružení

Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby (dále jen Haima) je 
občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu 
věku, národnosti, víry či profese za účelem aktivní pomoci dětem postiženým 
poruchou krvetvorby. Haima byla založena v roce 1991.

název Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
sídlo FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie 
 V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
ičo 18629059 

registrace Ministerstvo vnitra ČR
 číslo registrace vs/1-6428/91-r

Malí pacienti nenosí vždy jen pyžamo



Cíle Haimy

Přispívat ke zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin především

• zlepšováním prostředí pro dětské pacienty a personál v léčebných zařízeních,

• přímým pořizováním přístrojů, pomůcek a zařízení nebo poskytováním 
finančních prostředků k jejich pořízení, 

• vedením dětských pacientů a jejich rodin celým průběhem nemoci 
až do plného zapojení do normálního života.

Cesty k naplnění Cílů

• Trvalá přítomnost specialisty – psychologa na Klinice dětské hematologie 
a onkologie v Praze Motole, který pod záštitou Haimy pečuje o děti a jejich 
rodiče již od okamžiku sdělení diagnózy, podrobně informuje a pomáhá i při 
řešení sociální situace. 

• Snaha zpříjemnit malým pacientům jejich volný čas na oddělení – například 
prostřednictvím setkání dětí s umělci, sportovci a dalšími významnými 
osobnostmi. 

• Starost o děti na lůžku je doplněna i pomocí dětem, které si musí po základní 
léčbě postupně přivykat, již v domácím prostředí, na běžný život.

• Při společných zimních a letních táborech s rekondičním programem, 
ale také při jednorázových akcích se speciálním programem, si děti 
za přítomnosti lékařů a psychologů ověřují své vlastní síly, získávají 
ztracenou sebedůvěru a samostatnost.

• Podíl na zlepšování psychosociálního prostředí pro malé pacienty i pro 
zdravotnický personál. 



přeHled některýCH aktiVit V roCe 2005

• Provoz ubytovny pro matky s dětmi, které jsou ambulantně léčeny na Klinice 
dětské hematologie a onkologie. 

• Poskytnutí finančních prostředků na pracovní místo klinického psychologa. 

• Nákup přístrojového a jiného vybavení na Kliniku dětské hematologie 
a onkologie – kojenecké váhy (16 065 Kč), Perfusor FM (75 199 Kč), pulsní 
oxymetr (25 305 Kč), matrace (4 200 Kč), Kompresor HE 7600 (7 592 Kč), 
DVD přehrávače (48 900 Kč).

• Nákup 80 kusů ložních souprav pro hematologické oddělení.

• Organizace setkání dětí s významnými osobnostmi (často na přání dětí) – 
za podporu děkujeme hráčům AC Sparta Praha a SK Slavia Praha, Martinu 
Dejdarovi, Jiřímu Lábusovi, Pavlovi Novému, Aleši Hámovi, Aleši Valentovi, 
Václavu Kolouškovi, Josefu Dvořákovi a Lukáši Polertovi.

• Uspořádání vánočního koncertu Škampova kvarteta v klášteře sv. Anežky 
České pro lékaře, sestry, dárce, sponzory a přátele, kteří nás podporují. 

• Zajištění zimního a letního rekondičního pobytu pro celkem 69 dětí z celé 
České republiky.

• Vánoční nadílka na hematologickém oddělení.

Výkonný Výbor Haimy

MUDr. Dita Tichá předseda

PhDr. Věra Reichlová místopředseda

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. 
RNDr. Jaroslav Šalda
Věra Včeláková
Ing. Josef Velíšek
Mgr. Jitka Hysková
Stanislava Neterdová ekonom



Finanční zpráVa

příjmy celkem 1 257 282 Kč
z toho  Dary fyzických a právnických osob 907 712 Kč

Dotace ministerstva zdravotnictví 232 750 Kč
Příspěvky na rekondiční pobyty 113 820 Kč
Členské příspěvky 3 000 Kč

Výdaje celkem 1 508 607 Kč
z toho Rekondiční pobyty 430 062 Kč  

Provoz ubytovny pro matky s dětmi  418 091 Kč  
Uhrazení nákladů na mzdu klinického psychologa  256 977 Kč  
Přístrojové a jiné vybavení  196 896 Kč  
Podpora vzdělávání lékařů  89 253 Kč  
Propagace a reprezentace  20 993 Kč  
Vánoční dárky, výtvarné potřeby  18 257 Kč  
Vedení účetnictví  14 280 Kč  
Kancelářské potřeby  3 948 Kč  
Ostatní náklady  59 850 Kč 

Hospodářský výsledek – 251 325 Kč

Na letních a zimních (vlevo) 
táborech s rekondičním 
programem si děti užívají dny 
plné her, výletů a pohody



děkujeme Všem dárCům a sponzorům

Ronald McDonald Charity / AOP Orphan Pharmaceuticals, AG / Kodap, s. r. o. / Aveco, s. r. o. 
Škampovo kvarteto / nadace Preciosa / Brola spol. s r. o. / Lambda / Časopis Srdce 
Hewlett‑Packard, s. r. o. / AutoCont CZ, a. s. / Domov důchodců Malešice / Cheops, s. r. o.  
Progress Software, spol. s r. o. / Road Movies / Pila Facek, s. r. o. / Česká produkční / Wells Fargo 
Bank / Spanimex / Mega Books / Ropid / obec Ralsko / Mafra, a. s. / Farnost Panny Marie 
Sněžné Praha / Sara Lee Apparel

Jaroslav Schejbal / pan Pašek / paní Zejdlová / Antonín Pergl / paní Havlantová / JUDr. Lóblová 
Petr Gregor / pan Vlasák / pan Lachout / Martina Lepisová / Ivan Barvínek / Věra Barvínková  
Petr Jelen / Dagmar Sedláková / Daniela Kramulová / Dagmar Valentová / Miroslav Drápela 
Ondřej Semotán / Pavla Minaříková / Irena Černíková / Jindřich Šťastný / Ing. Drahoslav Zeman 
Jan Eisner / Vladimír Urban / Kateřina Schneiderová / Milan Kobylák / Ing. Jan Marxt / Vladimír 
Urban / Karel Kühnl / paní Benešová / JUDr. Jiří Pradac / paní Hercíková / Václav Loučka 
pan Dejmek / Daniela Radosa / Béatrice Radosa / Alena Klucová a další.

Společnosti IKEA Praha děkujeme za uspořádání Mikulášské besídky. Děkujeme Divadlu 
Spejbla a Hurvínka za návštěvy Hurvínka a Máničky na transplantační jednotce.

Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomáhají. 

OBČANSKé SDRUžENí Haima

II. dětská klinika FN Motol
Hematologické oddělení
150 06 Praha 5 · www.haima.cz
číslo sbírkového účtu 35-5852520287/0100, KB Praha

Haima
Unie pro pomoc 

dětem s poruchou 
krvetvorby


