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Základní údaje o občanském sdružení 
 
HAIMA CZ  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 CZ 
Sídlo:    FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 

150 06  Praha 5 
IČO:    18629059  
Registrace:  MV ČR, číslo registrace: VS/1-6428/91-R 
 
Výkonný výbor Haimy  
 
MUDr. Dita Tichá - předseda 
PhDr. Věra Reichlová - místopředseda 
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - člen 
prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. - člen 
Radek Vaňátko - člen 
Ing. Josef Velíšek - člen 
Jitka Hysková – člen  
        
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. 
 
 
Jaký byl rok 2008? 
 
Prvním počinem v roce 2008 byla změna stanov, která umožnila rozšířit 
pomoc našeho občanského sdružení i na děti trpící nádorovým onemocněním 
(do roku 2008 se pomoc soustřeďovala pouze na děti s chorobami krve). Další 
logickou změnou stanov byl nový název „Haima CZ“, který nahradil původní 
název „Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby“. 



Tak jako v předešlých letech, i v roce 2008 se nám díky našim sponzorům a 
spolupracovníkům dařilo naplňovat cíle a poslání o.s. HAIMA CZ. 
 
Již tradičně se Haima 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 2008 tak mj. děkujeme:  
 hráčům AC Sparta Praha a SK Slávia Praha 
 hokejistovi Richardu Královi. 
 Hasičům z Prahy 5 
 EONu, Vodafonu. 

 zajištěním dalších aktivit k vyplnění volného času dětských pacientů. V 
letošním roce to byly například: 

 návštěvy Loutkového divadélka 
 vystoupení stepařky Barbory Hladíkové  
 Mikulášská a Čertovská besídka 
 vánoční nadílka pro děti hospitalizované na klinice 
 podpora pacientů při zapojení se do dalších akcí pořádaných 

pro Dětskou nemocnici (Indiánské prázdniny, Tulipánový den) 
 zapojili jsme se do e-learningového projektu Škola za školou 
 v rámci vyplnění volného času dětí jsme také nakoupili nové DVD s 

pohádkami a filmy do videotéky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Díky dotaci Ministerstva zdravotnictví proběhly i v tomto roce již tradiční zimní 
a letní rekondiční pobyty pro děti, které po léčbě procházejí dlouhodobou 
rekonvalescencí. Tentokrát se rekondičních pobytů, díky změně stanov, mohly 
účastnit i děti po léčbě různých nádorových onemocnění. Celkem proběhly 4 
tábory pro 88 dětí, z toho 2 pobyty pro děti po léčbě onemocnění krvetvorby a 
2 pro děti po léčbě nádorových onemocnění.  
 
Také letos jsme pokračovali v pořizování vybavení pro  Kliniku dětské 
hematologie a onkologie. Nakoupili jsme mj. nábytek na transplantační 
jednotku, notebook Fujitsu Siemens, přikrývky a polštáře, mikrovlnnou troubu, 
varnou konvici, hračky a hry. 
 
Nadále úzce spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Ronald 
McDonald Charity, obecně prospěšnou společností KID – fotokroužek, dále 
pak s odbornými institucemi jako jsou Speciální základní škola při FN Motol, 
Banka pupečníkové krve, Národní registr dárců kostní dřeně či Laboratoř 
molekulární genetiky a Laboratoř buněčné biologie.   
 
Ke zlepšení informovanosti dětských pacientů jsme díky dotaci Ministerstva 
zdravotnictví vydali 2. vydání publikace „Knížka pro tebe 2“, která slouží jako 
průvodce nemocí starším dětem, které právě onemocněly leukémií. Pro menší 
děti jsme vydali knížku „Jak bylo Jů  a Hele nemocné“ seznamující malé 
pacienty hravou formou s odbornými zákroky, které je v průběhu léčby čekají. 
Rádi bychom na tomto místě poděkovali paní Ing. Marii Holé a České televizi 
za poskytnutí autorských práv na známé postavičky.  
 
V rámci Dne pro zdraví pořádáme přednášky (SOŠ zdravotní, 3. LF UK), kde 
mj. informujeme i o dárcovství pupečníkové krve a kostní dřeně. 
 
Trvale také spravujeme stránky www.haima.cz a www.haima.eu, 
kde jsou kromě aktuálního dění na oddělení také odborné informace a 
kontakty na instituce, včetně diskusního fóra pro veřejnost.  
 
Od 15.12.2008 do 24.11.2011 probíhá  na území celé ČR veřejná sbírka pro 
občanské sdružení Haima CZ. Do konce roku 2008 se na sbírkovém účtu č. 
43-3680810237/0100  sešlo 2 026 Kč. Děkujeme. 
 
Rok 2008 jsme slavnostně zakončili uspořádáním vánočního koncertu 
Škampova kvarteta v klášteře sv. Anežky České jako poděkování lékařům, 
zdravotním sestrám, přátelům a všem našim sponzorům i ostatním dárcům, 
jejichž práce a podpory si velmi vážíme.  
 
I v dalším roce tedy před sebou máme mnoho práce, ale věříme, že 
společným úsilím - vaším i naším - zvládneme vše tak, abychom péči o děti i 
nadále zlepšovali.  
 



Finanční zpráva 
 
Příjmy 
Dary fyzických a právnických osob          1 853 465,67 Kč   
Dotace ministerstva zdravotnictví               350 300,00 Kč 
Vrácená dotace       - 80 359,00 Kč 
Bankovní úroky, ostatní výnosy               16 223,81 Kč 
Celkem                         2 139 630,48 Kč 
 
Výdaje 
Rekondiční pobyty                744 874,99 Kč 
Provoz ubytovny pro matky s dětmi     414 526,04 Kč 
Spotřebované a poskytnuté dary    400 786,50 Kč  
Uhrazení nákladů na mzdu klin. psychologa  427 932,00 Kč 
Kancelářské a výtvarné potřeby        30 065,54 Kč 
Vedení účetnictví           14 280,00 Kč 
Propagace a reprezentace        53 395,50 Kč 
Publikační činnost, tiskoviny     119 194,00 Kč 
Přístrojové a jiné vybavení         92 200,25 Kč 
Ostatní náklady         45 825,00 Kč 
Celkem                     2 343 079,82 Kč 
 
Zisk/Ztráta                        -203 449,34 Kč 
 
 
Děkujeme všem dárcům a sponzorům, bez kterých by bylo naše snažení 
marné… 
 
Ronald McDonald Charity, o.p.s., Pfizer s.r.o, E Side Property Limited, Hochtief CZ 
a.s., JUDr. Löblová Olga, Pila Facek, Sony, Lambda, Shanti, Globus Černý Most 
ROPID regionální org., Silex, Město Veltrusy, Cheops, Dorg s.r.o., Stavreko, Nord 
Kolor CZ, Gema Art Group, Mafra, Obec Ralsko, BELLINDA Česká rep. a další 
 
Barvínek Ivan, Barvínková Věra, Dobiášová Magdaléna, Drápela Miroslav, Eisner 
Jan, Hercherová Hana, Hladíková Jana, Janáková Monika, Jelen Petr, Klucová 
Alena, Kobylák Milan, Krahulec Jaroslav, Kruntorádová, Kuhnl Karel, Kutalka, 
Lepisová Martin, Loučka Václav, Ludvík, Minaříková Pavlína, Pašek, Pavlíček 
Zdeněk, Ing. Peniaštek, Pospíšilová Zuzana, Procházka Libor, Rousar, Ing. 
Rychetská Martina, Sedláková Dagmar , Semotam Ondřej, Schneiderová Kateřina, 
ing. Smáha, Šťastný Jindřich, Štěbeták, Urbanová Jaroslava, Valentová Dagmar, 
manželé Vaňátkovi,  Vondrová, Zejda Daniel,  Zeman Drahoslav a další 
 
 
 
Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomáhají.  
 
 
Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví za poskytnutí dotace  



 

 


