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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 České republiky
 číslo registrace vs/1-6428/91-r



Cíle občanskéHo sdružení Haima

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

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

přeHled o činnosti Haimy V roCe 2006

I v roce 2006 se nám díky našim sponzorům a spolu-
pracovníkům dařilo naplňovat cíle a poslání 
občanského sdružení HaiMa, které se podílí na zlepšení 
psychosociálních podmínek pacientů i jejich rodičů

•	 financováním pracovního místa klinického psychologa 

•	 zajištěním provozu ubytovny pro matky s dětmi, 
které jsou ambulantně léčeny na Klinice dětské 
hematologie a onkologie Fn Motol

•	 organizováním návštěv známých osobností na 
oddělení (často na přání našich malých pacientů) – 
za podporu v roce 2006 mimo jiné děkujeme hráčům 
ac Sparta Praha a sK Slávia Praha, panu Martinu 
Dejdarovi, Jiřímu Mádlovi, Alexandru Rašilovi, 
starostovi Prahy 6 Tomáši Chalupovi, Marcele Paškové, 
Martinu Horákovi a Martinu Hranáčovi

•	 zajištěním dalších aktivit pro dětské pacienty – 
v roce 2006 například návštěvy Loutkového divadélka, 
vystoupení stepařky Barbory Hladíkové, Mikulášská 
a Čertovská besídka, vánoční nadílka pro děti 
hospitalizované na klinice a podpora pacientů při 
zapojení se do dalších akcí pořádaných pro Dětskou 
nemocnici (Indiánské prázdniny, Tulipánový den)

•	 zapojením pacientů do e-learningového projektu 
Škola za školou

•	 v rámci vyplnění volného času dětí jsme nakoupili 
nové knížky do knihovny v herně a díky grantu 
městské části Praha 6 i DVD s pohádkami a filmy 
do videotéky

•	 pořídili jsme 9 notebooků s přístupem na internet, 
které mohou využívat i pacienti upoutaní na lůžko



Díky grantu Ministerstva zdravotnictví i v tomto roce 
proběhl již tradiční zimní a letní rekondiční pobyt 
pro děti, které po léčbě procházejí dlouhodobou 
rekonvalescencí. Zimního pobytu v Peci pod Sněžkou 
a letního pobytu v Janově nad Nisou v Jizerských horách 
se v tomto roce zúčastnilo celkem 60 dětí z celé republiky. 

Také letos jsme pokračovali v nákupu přístrojů a dalšího 
vybavení pro Kliniku dětské hematologie a onkologie. 
Zakoupili jsme například rádia s cd přehrávačem, 
notebooky, pracovní stoly, židle a skříně, záclony, ubrusy, 
termo deky, polštáře, dvd přehrávače, tiskárnu a digitální 
fotoaparáty. Další vybavení jsme získali formou věcných 
darů – byly to například laptopy, playstation, hračky, hry 
nebo sladkosti.

Nadále úzce spolupracujeme s nadačním fondem 
Kapka naděje a s odbornými institucemi jako jsou 
Banka pupečníkové krve, Národní registr dárců 
kostní dřeně či Laboratoř molekulární genetiky 
a Laboratoř buněčné biologie. 

K informovanosti odborné i laické veřejnosti přispěla 
Haima v roce 2006 publikací Dětská leukémie – 
Průvodce pro rodiče. Knížka, kterou jsme mohli vydat 
díky dotaci Ministerstva zdravotnictví čr, by měla sloužit 
rodičům, jejichž děti právě onemocněly leukémií.

V rámci Dne pro zdraví pořádáme přednášky (Střední 
odborná škola zdravotní, Farnost Panny Marie Sněžné), 
kde mimo jiné informujeme i o dárcovství pupečníkové 
krve a kostní dřeně.

Trvale spravujeme stránky www.haima.cz, kde jsou 
kromě aktuálního dění na oddělení i odborné informace 
a kontakty na instituce, včetně diskusního fóra pro 
veřejnost. Reorganizace struktury webu www.haima.cz 
má proběhnout v roce 2007.

Od 15. září 2005 do 1. srpna 2008 probíhá na území celé 
České republiky veřejná sbírka pro Haimu.

Do konce roku 2006 se na sbírkovém účtu číslo 
35-5852520287/0100 sešlo 44 007 Kč. Děkujeme.

Rok 2006 jsme slavnostně zakončili uspořádáním 
vánočního koncertu Škampova kvarteta v klášteře svaté 
Anežky České jako poděkování lékařům, zdravotním 
sestrám, přátelům a všem našim sponzorům i ostatním 
dárcům, jejichž práce a podpory si velmi vážíme. 

Cíle pro rok 2007

V dalším roce bychom se rádi zaměřili především 
na přípravu oslav dvacátého výročí Transplantační 
jednotky. Chystáme knížku pro děti Jak bylo Jů a Hele 
nemocné o odborných zákrocích, které je čekají při léčbě.

V roce 2007 by mělo dojít k dílčí změně stanov 
tak, abychom mohli rozšířit naši pomoc i na děti 
s onkologickým onemocněním, na podporu odborného 
vzdělávání pracovníků, pečujících o děti s nádorovým 
a krevním onemocněním a na podporu nekomerčních 
akademických klinických studií diagnostiky a léčby 
těchto dětí.

I v dalším roce před sebou máme mnoho práce, 
ale věříme, že společným úsilím – vaším i naším – 
zvládneme vše tak, abychom péči o děti s nádorovým 
a krevním onemocněním i nadále zlepšovali. 



Finanční zpráVa

příjmy celkem 1 072 409 Kč
z toho  Dary fyzických a právnických osob 718 959 Kč

Dotace ministerstva zdravotnictví 232 750 Kč
Příspěvky na rekondiční pobyty 118 000 Kč
Členské příspěvky 2 700 Kč

Výdaje celkem 1 666 635 Kč
z toho Rekondiční pobyty 460 746 Kč  

Provoz ubytovny pro matky s dětmi  415 823 Kč 
Uhrazení nákladů na mzdu klinického psychologa  222 440 Kč  
Přístrojové a jiné vybavení 410 192 Kč
Knížka pro rodiče a další tiskoviny 46 154 Kč  
Výtvarné potřeby  11 455 Kč  
Propagace a reprezentace  25 399 Kč
Kancelářské potřeby  11 146 Kč
Vedení účetnictví  14 280 Kč
Vrácení části dotace Mz do státního rozpočtu  49 000 Kč

Hospodářský výsledek – 594 226 Kč

Na táborech s rekondičním 
programem si děti užívají 
dny plné her, výletů 
a pohody



DĚTSKÁ LEUKÉMIE  
PRŮVODCE PRO RODIČE

MUDr. Lucie Šrámková

HAIMA Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby

děkujeme Všem dárCům a sponzorům

Ronald McDonald Charity, o. p. s. / Bristol Myers Squibb / E.ON Česká republika, a. s.  
Aveco, s. r. o. / Škampovo kvarteto / Lambda / Hewlett-Packard, s. r. o. / Cheops, s. r. o. 
Ropid město Veltrusy / Městská část Praha 6 / Farnost Panny Marie Sněžné Praha  
Sara Lee Apparel / sHd Malá Skalice / Technický vývoj Škoda auto / tiP sport  
Studentské sdružení / Reagee Krakovská a další

Jaroslav Schejbal / JUDr. Olga Lóblová / Ing. Josef Vlasák / pan Lachout / Martina Lepisová 
Ivan Barvínek / Věra Barvínková / Petr Jelen / Dagmar Sedláková / Dagmar Valentová 
Miroslav Drápela / Ondřej Semotán / Pavla Minaříková / Jindřich Šťastný / Ing. Drahoslav 
Zeman / Jan Eisner / Vladimír Urban / Kateřina Schneiderová / Milan Kobylák  
Ing. Jan Marxt / Karel Kühnl / JUDr. Jiří Pradac / Václav Loučka / Daniela Radosa  
Béatrice Radosa / Alena Klucová / pan Haska / Jan Bock / Dana Odcházelová / pan Janů 
paní Kalábová / paní Knauerová / pan Chromý / paní Dobišová / paní Urbanová  
pan Pavlíček / pan Šindelář / Eva Hvízdalová / paní Radošová a další

Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomáhají. 

OBČANSKé SDRUžENí Haima

Fakultní nemocnice Motol
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84 · 150 06 Praha 5 · www.haima.cz
číslo sbírkového účtu 35-5852520287/0100, KB Praha

Haima
Unie pro pomoc 

dětem s poruchou 
krvetvorby

Knížka Dětská Leukémie – 
Průvodce pro rodiče
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