
HAIMA CZ, z.s. 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

 

Základní údaje o zapsaném spolku 

HAIMA CZ je spolek, který 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, sdruženími a jinými 

spolky, které mají shodné cíle a zaměření a koordinuje s nimi prostřednictvím dohod, smluv a účastí 

zástupců HAIMY CZ v jejich orgánech. 

HAIMA CZ se také snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s onkologickým onemocněním, 

zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných 

sdělovacími prostředky. 

 

Činnost spolku v roce 2020 

• Činnost spolku HAIMA CZ byla velmi ovlivněna situací kolem pandemie COVID-19. Bohužel 

musel být zrušen zimní rekondiční pobyt pro děti po léčbě, který každoročně HAIMA CZ 

pořádá a musely být zrušeny některé plánované akce. Činnost spolku se přizpůsobila dané 

situaci pořádáním akcí za daných podmínek vyhlášených vládou ČR a například i tím, že 

veškerá komunikace a schůzky výkonného výboru a členů probíhaly v online prostředí.   

• V roce 2020 byla pořádána pouze jedna veřejná přednáška pro odbornou i laickou veřejnost, 
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a to na Dni dětské onkologie pořádaného dne 19. září na téma Dárci kostní dřeně.  

• HAIMA CZ dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi jako jsou Banka pupečníkové 

krve, Národní registr dárců kostní dřeně, Laboratoř molekulární genetiky a Laboratoř 

buněčné biologie. 

• HAIMA CZ je členem Klubu přátel ZŠ a MŠ při FN Motol a prostřednictvím PhDr. Věry 

Reichlové jmenována za zákonné zástupce zletilých a nezletilých žáků ve Školské radě při 

ZŠ a MŠ FN Motol.   

• HAIMA CZ úzce spolupracuje s Nadačním fondem Dobrý anděl. 

• Webové stránky: HAIMA CZ trvale spravuje stránky www.haima.cz, www.haima.eu a 

www.leukemia.cz, kde jsou kromě aktuálního dění i odborné informace o léčbě, transplantaci 

kostní dřeně, o sociální pomoci rodinám během léčby a kontakty na instituce.  

• Sociální sítě: na Facebooku je založena skupinu HAIMA CZ, dále má HAIMA CZ kanál na 

YouTube, který obsahuje propagační videa na pomoc dětské hematoonkologii. 

• HAIMA CZ i nadále financuje pracovní místo klinického psychologa ve FN Motol pro dětské 

pacienty s hematologickým a onkologickým onemocněním. 

• I přes omezení ohledně COVID-19 se podařilo za upravených podmínek zajistit návštěvy 

známých osobností na oddělení. V roce 2020 oddělení navštívili: Policie OHS Praha 4 Petra 

Deklevová a její kolegové; hokejisté HC Sparta Praha; dále navštívili a dárky na oddělení 

přinesli dětem: paní Kocmánková, paní Navrátilová, rodiče Lukáše Rokose, firma Cabrio 

CzechClub, Tomáš Kusyna a Obchodní centrum Nový Smíchov udělalo na klinice pro děti 

valentýnskou návštěvu s dárky;   

• Další spolupráce: HAIMA CZ dále spolupracuje s: Nadačním fondem NA KOLE DĚTEM 

Josefa Zimovčáka; Ibesip; Sborem dobrovolných hasičů Teplá; Klášterem premonstrátů 

Teplá; Škodou transportation a.s.; ČVÚT fakultou strojní, kteří uspořádali místo 

každoročního vánočního koncertu v Betlémské kapli alespoň online sbírku; Jakub Děkan 

BEND; fotografem Angelo Purgetem;  MŠ a ZŠ při FN Motol; spolkem Můj nový život; 

spolkem Nové Háro (Zagrapanová – Staňková). Další spolupráce je s JUDr. Janem Hutařem 

a Mgr. Alicí Pickovou (Sociální oddělení FN Motol) v souvislosti s příspěvkem na péči pro 

dětské onkologické pacienty; Fitnes Bitevní pořádalo běh Battle Charity Run; Český Florbal 

udělal velkou florbalovou akci pro děti; ZŠ Za Chlumem Bílina udělala sbírku mezi 

zaměstnanci  

• HAIMA zakoupila pro sestřičky kliniky FN Motol vitamínové balíčky. Dále zakoupila na dětské 

oddělení hematoonkologie setoboxy a televizi.  

• Kateřina Kodešová věnovala své vlasy na paruku pro děti. 

• Podařilo se i jako každoročně uspořádat, samozřejmě za upravených podmínek, 

Mikulášskou besídku neboli vánoční nadílku pro děti hospitalizované na klinice. Bohužel 

letos již bez velkého Haimáka/letitého anděla Jana Šindeláře, který odletěl dne 5.12.2020 

s anděli do nebe.  

• Bohužel každoroční vánoční koncert Škampova kvarteta v Anežském klášteře, který HAIMA 

CZ pořádá jako poděkování lékařům, zdravotním sestrám, přátelům i všem dárcům, jejichž 

práce a podpory si velmi váží, musel být v souvislosti s COVID-19 zrušen. 
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• Veřejná sbírka: HAIMA CZ má povolenou veřejnou sbírku (od 18. 9. 2015) pod číslem 

jednacím S-MHMP/1621221/2015. Číslo sbírkového účtu je 66552/0100. HAIMA CZ má 

povoleno provádět sbírku těmito způsoby: 

• na zvláštním bankovním účtu 

• pokladničkami 

• prodejem předmětů 

• dárcovskými textovými zprávami (DMS) 

Tato veřejná sbírka je každoročně vyúčtovávaná k 30.9. a její výsledek předkládán ke 

schválení Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 30.12. Poslední vyúčtování bylo 

schváleno MHMP dne 13.1.2020.  

Projekty 

• Rekondiční pobyty: v roce 2020 HAIMA CZ uspořádala pro děti po léčbě pouze dva 

rekondiční pobyty a to: v červenci první letní čtrnáctidenní rekondiční pobyt v Klášteře Teplá 

a na přelomu července a srpna druhý letní čtrnáctidenní rekondiční pobyt ve Vanově u Telče. 

Pobytů se zúčastnilo celkem přes 70 dětí. Oba letní rekondiční pobyty byly financovány 

za pomoci státní dotace přidělené Ministerstvem zdravotnictví ČR projekt “Rekondiční 

pobyty pro děti po hematologické nebo onkologické léčbě”, dále z vlastních finančních 

prostředků HAIMY CZ a daru nadačního fondu Na Kole dětem Josefa Zimovčáka. O 

průběhu a výsledcích rekondičních pobytů byl průběžně informován Výkonný výbor HAIMY 

CZ. Ten při závěrečném hodnocení konstatoval, že oba rekondiční pobyty lze i přes 

komplikovanou situaci ohledně COVID-19 hodnotit jako velice úspěšné. Byly plněny 

rehabilitační programy a pobyty byly organizačně na dobré úrovni. Poskytnutá dotace byla 

vůči MZ řádně vyúčtována.  

• DDO 2020: 19. 9. 2020 proběhl projekt VI. ročník mezinárodního DNE DĚTSKÉ 

ONKOLOGIE. Hlavním cílem akce bylo stejně jako v předchozích letech zvýšení povědomí 

o problematice dětské onkologie v naší společnosti a šíření solidarity s onkologicky 

nemocnými dětmi a jejich rodinami. Celá akce probíhala za podmínek daných vládou ČR 

vzhledem k onemocnění COVID-19. Tématem VI. ročníku byli dárci kostní dřeně k výročí 30 

let Registru kostní dřeně a představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském 

věku.  

◦ Akce se zúčastnili pacienti a jejich rodiny ze všech center dětské hematologie a 

onkologie v ČR. 

◦ Hlavním tématem ročníku byl Den plný zábavy pro všechny děti. 

◦ Na akci měli krátké proslovy prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. přednosta Kliniky hematologie 

a dětské onkologie FN Motol v Praze, prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. vedoucí lékař 

Transplantační jednotky Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze,  

MUDr. Pavel Jindra vedoucí Českého národního registru dárců dřeně a Mgr. Marie 

Kuříková vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk (IKEM Praha). 

◦ V rámci akce byla jako uskutečněna beseda o dětské onkologii s odborníky a se zástupci 

z řad pacientů. Besedovali dárci kostní dřeně a byly představeny pokroky v léčbě 

nádorových onemocnění v dětském věku. 

◦ Závěrem akce byl koncert hvězd, kde vystoupili: Mína, Chai, Adam Mišík a na závěr 

skupina Mirai. 
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◦ Akce byla financována z vlastních prostředků a dále velké poděkování patří Magistrátu 

hl. m. Prahy, Městské části Praha 1, PORSCHE INTER AUTO CZ, Nadačnímu fondu 

pana Zimovčáka NA KOLE DĚTEM, PSN (Pražská správa nemovitostí) a dalším 

podporovatelům.  

• Ediční činnost: Ani v roce 2020 se nepodařilo zrealizovat žádnou ediční činnost, přičemž 

má HAIMA CZ v plánu tuto činnost znovu obnovit. 

• Vybavení dětských oddělení: V roce 2020 z daru společnosti LEGO Production s.r.o. ve 

výši 1 mil. korun českých, který obdržela koncem roku 2019 na adaptaci heren a stacionáře 

Kliniky hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol a na podporu rekondičních pobytů pro 

dětské onkologické pacienty, zajistila HIAMA CZ vybavení několika heren a stacionáře, tak 

jak bylo sjednáno. V roce 2021 bude ještě v této činnosti pokračovat do vyčerpání daru.   

 

Výkonný výbor HAIMA CZ pracoval v roce 2020 ve složení 

Jan Blodek – předseda 

PhDr. Věra Reichlová – místopředseda 

Bc. Dana Ipserová – místopředseda/ekonom 

Aleš Lukš – člen, webmaster 

Jitka Šaldová – člen 

Bc. Magdalena Lundáková – člen 

Tadeáš Janda - člen 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – čestný člen 

prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. – čestný člen 

MUDr. Lucie Hrdličková – čestný člen  

 

 

Děkujeme i dalším členům spolku HAIMA CZ, kteří obětavě pomáhali výkonnému výboru 

 

MUDr. Karel Švojgr, MUDr. Petr Smíšek, Ing. Josef Velíšek, Miluše Horčičková, RNDr. Jaroslav 

Šalda, Robert Kahofer, Věra Včeláková, Magdaléna Havlínová, Jaroslav Dolejš, … a další 

 

 

Vize a priority HAIMA CZ do roku 2021 

 

Zpracování a vydání Knížky pro rodiče o diagnóze Retinoblastom. 

Pořádání přednášek, kde mj. informujeme i o dárcovství pupečníkové krve a kostní dřeně. Na rok 

2021 se uskuteční opět přednáška v rámci VII. Dne dětské onkologie. 

Stejně jako v předchozích letech budou probíhat rekondiční pobyty pro děti z celé ČR, pokud to 

situace ohledně COVID-19 dovolí. 

Nadále bude probíhat spolupráce s jinými neziskovými organizacemi. 

Budeme pořádat VII. Mezinárodní DEN DĚTSKÉ ONKOLOGIE v září 2021. 
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Hospodaření  

Finanční zpráva  

 

Příjmy  
Dary a příspěvky HAIMA a Rekondiční pobyty 948 222 Kč 

- k tomu dotace z MZ ČR 226 220 Kč 

Dary Den dětské onkologie 700 000 Kč 

Veřejná sbírka 187 492 Kč 

Ostatní nepeněžní 0 Kč 

Členské příspěvky 24 440 Kč 

Bankovní úroky  125 Kč 

Příjmy celkem 2 086 499 Kč 

Výdaje  
HAIMA a Rekondiční pobyty 1 052 840 Kč 

Den dětské onkologie 422 628 Kč 

Dary předané 725 712 Kč 

Spotřební materiál 31 505 Kč 

Služby 52 032 Kč 

Ostatní nepeněžní 0 Kč 

Osobní náklady 36 000 Kč 

Bankovní poplatky, kurzové ztráty 5 223 Kč 

Výdaje celkem 2 325 940 Kč 

  
Hospodářský výsledek 2020 - 239 441 Kč 

 

Příloha 

V roce 2020 měla HAIMA CZ jednoho zaměstnance. 

Nepořídila žádný hmotný ani nehmotný majetek.  

Zboží na skladě se skládá z předmětů určených pro prodej pod veřejnou sbírkou 17916,- Kč. 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně k 31.12.2020 celkem 2370671,- Kč.  

Závazky k 31.12.2020 2550,- Kč, závazky vůči zaměstnancům a institucím.  

Pohledávky k 31.12.20 činí 30949,- Kč, poskytnuté provozní zálohy. 

Výnosy příštích období k 31.12.2020 200000,- Kč, poskytnutý dar na rekondiční pobyty 2021. 

Náklady příštích období k 31.12.2020 95192,- Kč, poskytnutá záloha na ubytování pro zimní 

rekondiční pobyt. 

 

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, bez kterých by bylo naše snažení marné… 

Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomáhají. 

 

HAIMA CZ je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2167 
 
Výroční zprávu sestavil: 
Výkonný výbor                                                                                                                                                                                                                     HAIMA CZ, z.s.                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                      V úvalu 84                                              
                                                                                                                                                                                                                                              150 06 Praha 5 
                                                                                                                                                                                                                                               www.haima.cz                                                                       

http://www.haima.cz/

