
Občanské sdružení HAIMA CZ 

Výroční zpráva za rok 2009 
 

Základní údaje o ob čanském sdružení 

HAIMA CZ je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, 
národnosti, víry, či profese k aktivní pomoci dětem postiženým onkologickým nebo 
hematologickým onemocněním. 

 

Poslání a cíle organizace 

HAIMA CZ  působí k účinnému 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 dotací k jejich 
pořízení specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských 
pacientů,  

• vedením dětských pacientů a jejich rodin jak v průběhu nemoci, tak po jejím odeznění 
s cílem zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici. 

• podporou odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s nádorovým 
nebo krevním onemocněním. 

• podporou nekomerčních (akademických) klinických studií diagnostiky a léčby dětí 
s nádorovým nebo krevním onemocněním. 

• Organizací a finančním zajištěním rekondičních a psychosociálních programů pro 
zdravotnický personál s cílem předejít vyhoření pracovníků ve fyzicky i psychicky vysoce 
náročném provozu. 

K zabezpečení cílů získává HAIMA CZ finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu 
a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních, municipálních i 
soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje se společnostmi, nadacemi a 
sdruženími, které mají shodné cíle a zaměření a koordinuje s nimi, prostřednictvím dohod, smluv a 
účastí zástupců HAIMY v jejich orgánech. 

HAIMA CZ se také snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, 
zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných 
sdělovacími prostředky. 

 

Činnost sdružení v roce 2009 

• financování pracovního místa klinického psychologa. 

• ve spolupráci s Ronald McDonald Charity o.p.s přispíváme na mzdu správce ubytovny pro 
matky s dětmi, které jsou ambulantně léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN 
Motol. 

• organizujeme návštěvy známých osobností na oddělení - často na přání pacientů. V roce 
2009 nás mj. navštívili hráči AC Sparta a SK Slavia, Václav Koloušek, Lukáš Polert či Josef 
Dvořák. Ve spolupráci s KlD (Klub interaktivního domu) jsme pro naše děti uspořádali 
setkání s Fernandem Alonsem. 

• pro dětské pacienty zajišťujeme také další aktivity – např. vystoupení stepařky Barbory 
Hladíkové, Mikulášskou a čertovskou besídku, kterou pořádáme spolu se Základní a 
mateřskou školou při FN Motol, či vánoční nadílku pro děti hospitalizované na klinice. Ve 
spolupráci s paní Helenou Štáchovou proběhla návštěva Spejbla a Hurvínka, ve spolupráci 



s výtvarnicí Romanou Andělovou akce s postavičkami Krkounů. Naše malé pacienty 
podporujeme také při zapojení se do akcí pořádaných (nejen) pro Dětskou nemocnici, jako 
jsou např. Indiánské prázdniny, Tulipánový den nebo e-learningový projekt Škola za školou.  

• s pěti filmy jsme se zúčastnili Onkologického filmového festivalu, kde také jeden z našich 
snímků – Děti po transplantaci kostní dřeně – zvítězil. 

• Uspořádali jsme dvě výstavy kreseb našich dětí: tělocvična Bohemians na Praze 2 a v 
Českobratrské farnosti na Praze 4. 

• S výtvarnicí Romanou Andělovou a se Základní školou při nemocnici jsme navrhli nové 
žákovské knížky. Romana Andělová také vyzdobila svými postavičkami a výtvory z planety 
Bimbule hematologické oddělení. 

• ve spolupráci s Golfem v Lipencích jsme pro naše děti uspořádali kurz v golfu pro 
začátečníky. 

• již tradičně díky grantu MZ ČR proběhl zimní a letní rekondiční pobyt pro děti po léčbě z 
celé České republiky. Letní rekondiční pobyt se konal v Horní Bečvě, zimní pobyt na horách 
v Peci pod Sněžkou, obou akcí se zúčastnilo celkem 70 dětí.  

• Ze státní dotace přidělené Ministerstvem zdravotnictví ČR na projekt “Tělesná a psychická 
rekondice dětí léčených pro diagnózu leukémie a závažné poruchy krvetvorby nebo jiné 
nádorové onemocnění” a vlasních finančních prostředků organizovala v roce 2009 Haima 
CZ čtyři rekondiční pobyty. V březnu to byly dva týdenní pobyty v Peci pod Sněžkou a 
Orlickém Záhoří, kterých se zúčastnilo celkem 46 osob, v červenci to pak byly dva 14ti 
denní pobyty v Horní Bečvě a Vanově u Telče, kterých se zúčastnilo celkem 58 osob. 
O průběhu a výsledcích rekondičních pobytů byl průběžně informován Výkonný výbor 
Haimy, který při závěrečném hodnocení konstatoval, že pobyty byly organizačně na dobré 
úrovni, že byly plněny rehabilitační programy a že obě akce lze celkově hodnotit jako 
úspěšné s přáním pokračovat v obdobných projektech i v dalších letech.  
 

• jako každý rok proběhl ve spolupráci s Nadací Paula Newmana v irském Barretstown 
rekondiční pobyt s mezinárodní účastí pro deset dětí po hematologické a onkologické 
léčbě.  

• v rámci Dne pro zdraví pořádáme přednášky, kde mj. informujeme i o dárcovství 
pupečníkové krve a kostní dřeně. Letošní přednášky proběhly např. v 1. českobratrském 
kostele a KD v Hořovicích, na Gymnáziu Hořovice, v základní škole Bílá na Praze 6, na 
Základní škole při FN Motol a v armádním souboru Pohořelec , Praha 1.  

• podíleli jsme se na nákupu přístrojů a dalšího vybavení pro Kliniku dětské hematologie a 
onkologie, nakoupili jsme např. PC sestavu, poličky, křesla na spaní pro rodiče, také ložní 
soupravy pro hematologické odd. 

• spolupracujeme s nadačním fondem Kapka naděje, s odbornými institucemi jako jsou 
Banka pupečníkové krve, Národní registr dárců kostní dřeně, Laboratoř molekulární 
genetiky a Laboratoř buněčné biologie. Pravidelně se podílíme na akcích KID (Klub 
interaktivního domu) či základní a mateřské školy při FN Motol. Jsme také členem Klubu 
přátel při FN Motol. 

• trvale spravujeme stránky www.haima.cz a www.haima.eu, kde jsou kromě aktuálního dění 
na oddělení i odborné informace a kontakty na instituce, včetně diskusního fóra pro 
veřejnost. Na facebooku jsme založili skupinu HAIMA CZ. 

• na závěr roku jsme připravili vánoční koncert Škampova kvarteta v Anežském klášteře - 
jako poděkování lékařům, zdravotním sestrám, přátelům a všem našim sponzorům, jejichž 
práce a podpory si velmi vážíme. 

• Od 15.12.2008 do 24.11.2011 probíhá  na území celé ČR veřejná sbírka pro občanské 
sdružení Haima CZ. Do konce roku 2009 se na sbírkovém účtu č. 43-3680810237/0100  
sešlo 67 669 Kč. Děkujeme. 



 

Výkonný výbor o.s. HAIMA CZ pracoval v roce 2009 ve  složení 

MUDr. Dita Tichá - předseda 
PhDr. Věra Reichlová - místopředseda 
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - člen 
prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. - člen 
Ing. Josef Velíšek - člen 
 

Vize a priority o.s. HAIMA CZ do roku 2010 

V roce 2010 se kromě našich trvalých aktivit chystáme například na spoluúčast na letní Olympiádě 
v polské Wroclavi v červnu 2010 – účastí transplantační jednotky KDHO FN Motol  na sportovním 
projektu III. Dolnoslezské onkologické hry pro děti a mládež ve Wroclavi  či na další ročník 
Onkologického filmového festivalu. 

 

Finanční zpráva 

Příjmy            Ćástka 
Dary fyzických a právnických osob, příspěvky na 
rekondiční pobyty 1 134 543 
Dotace ministerstva zdravotnictví 231 400 
Bankovní úroky a ostatní výnosy 36 932 
Celkem 1 402 876 

Výdaje 
Rekondiční pobyty 798 999 
Provoz ubytovny pro matky s dětmi 34 800 
Uhrazení nákladů na mzdu klinického psychologa 427 932 
Propagace a reprezentace 261 958 
Poskytnuté dary, kancelářské a výtvarné potřeby 108 052 
Vedení účetnictví 14 280 
Ostatní náklady 8 579 
Celkem 1 654 600 

Hospodá řský výsledek -251 724 
 

 

Děkujeme všem dárc ům a sponzor ům, bez kterých by bylo naše snažení marné… 
Ronald McDonald Charity, o.p.s., KB Nadace jistota, EkoSolar s.r.o., Industry kontrol s.r.o., Prima 
byty s.r.o., ABF, a.s., JUDr. Löblová Olga, Masné krámy – provozovna Kladno, Sony Czech s.r.o., 
magazín Snow,  Kodap s.r.o., deVIZE s.r.o., Ringier, ROPID regionální org., Cheops s.r.o., Gerodur 
Czech s.r.o.,  Stavreko s.r.o., Hewlett-Packard s.r.o., Mafra, Obec Ralsko, BELLINDA Česká rep., 
Ditech, ZŚ a MŠ Praha 6 a další. 
 
Barthélemy Eliška, Barvínek Ivan, Barvínková Věra, Dejmek, Drápela Miroslav, Eisner Jan, Fárová, 
Hvížďalová Eva, Jelen Petr, Klucová Alena, Kobylák Milan, Kolomá Monika, Kostová Dana, 
Krahulec Jaroslav, Kühnl Karel, Kura Jiří, Látalová Naděžda, Loučka Václav, Minaříková Pavlína, 
Pašek Zdeněk, , Pivcová Markéta, Revay, Sedláková Dagmar, Semotán Ondřej, Schneiderová 
Kateřina, Šťastný Jindřich, Urbanová Jaroslava, Vaňátkovi, Vilímová, Valentová Dagmar, Vršecká 
Nina,  Zeman Drahoslav, Žambůrková a další. 
 



 
Děkujeme také všem ostatním, kte ří nám pomáhají.  
 

 

Kontaktní informace 

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 


