
HAIMA CZ, z.s.
Výroční zpráva za rok 2021

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 2021

 Činnost  spolku  HAIMA CZ  byla  velmi  ovlivněna  situací  kolem  onemocnění  COVID-19.
Bohužel musel být zrušen zimní rekondiční pobyt pro děti po léčbě, který každoročně HAIMA
CZ pořádá a museli  být zrušeny některé plánované akce. Činnost spolku se přizpůsobila
dané situaci pořádáním akcí za daných podmínek vyhlášených vládou ČR a například i tím,
že většina komunikace a schůzky výkonného výboru a členů probíhaly v online prostředí.  

 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
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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 a onkologii,
instagram a twitter.

 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 2021 oddělení navštívili: Policie OHS Praha 4 Petra
Deklevová a její kolegové; hokejisté HC Sparta Praha; dále navštívili a dárky na oddělení
přinesli  dětem:  paní  Navrátilová,  rodiče  Lukáše  Rokose.  Vzhledem  k zákazu  návštěv
z důvodu epidemiologické situace byl i zákaz návštěv na Klinice.

 Radka Rosická (manželka Tomáše Rosického) napekla s hokejisty HC Sparty Praha perníčky
a pro děti na klinice je předali primářce MUDr.Petře Keslové,Ph.D.

 Pokračovala  spolupráce  s Nadačním  fondem  NA KOLE  DĚTEM  Josefa  Zimovčáka,  od
kterého Haima CZ obdržela finanční dar na rekondiční pobyty pro děti po onkologické léčbě,
a to v celkové výši 500000 Kč. 

 ČVÚT fakulta strojní, která uspořádala s ohledem na covidovou situaci místo každoročního
vánočního koncertu v Betlémské kapli alespoň online sbírku. Výtěžek byl 23800 Kč.

 Ve  spolupráci  s  fotografem  Angelo  Purgetem  proběhla  charitativní  sbírka  v rámci  Miss
Svoboda.  Sbírka vynesla 10000 Kč.

 Pokračuje  spolupráce  se  sociálním  oddělením  FN  Motol,  především  v souvislosti  s
vyřizováním příspěvků na péči pro dětské onkologické pacienty.

 Fitnes Bitevní pole pořádalo běh Battle Charity Run i v roce 2021, výtěžek činil 134100 Kč  
 Český  Florbal  celoročně na  svých  zápasech prodával  zlatou  stuhu,  současně na  letních

Street  Florbal  League  podporoval  organizaci  prodejem  zálohovaných  kelímků  Holba  a
reklamními aktivitami. Celkový výtěžek přinesl 25000 Kč.

 Proběhla výstava Nadi Procházkové v Moravských Budějovicích s výtěžkem pro HAIMA CZ. 
 HAIMA zakoupila speciální  pumpu  pro  děti,  které  mají  během  léčby  diabetické  obtíže

v hodnotě 4584 kč.
 Za  upravených  podmínek  proběhla  Mikulášská  besídka  a  vánoční  nadílka  pro  děti

hospitalizované na klinice.  
 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.

 Haima  získala  koncem  roku  finanční  prostředky  na  zakoupení  vybavení  rehabilitační
místnosti  pro  děti  s  onkologickým  onemocněním.  Tyto  rehabilitační  pomůcky  budou
zakoupeny po dohodě s odborníky začátkem roku 2022. 

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 za rok 2020 - 2021 bylo
schváleno MHMP dne: 10.1.2022

Projekty
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 Rekondiční pobyty: v roce 2021 HAIMA CZ uspořádala pro děti po léčbě letní rekondiční
pobyt, a to v Klášteře Teplá v červenci.

 Pobytu se účastnilo 29 dětí. Tento letní rekondiční pobyt byl financovaný 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 rekondiční pobyt lze i přes komplikovanou situaci ohledně COVID-
19 hodnotit jako úspěšný. Byly plněny rehabilitační programy a pobyty byly organizačně na
dobré úrovni. Poskytnutá dotace byla vůči MZ řádně vyúčtována. 

 DDO 2021:  18. 9. 2021 proběhl VII.  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. Tématem VII. ročníku byly zdravotní sestry v dětské onkologické péči, nesl
motto:  Kolik  sestřiček,  tolik  hvězd.  Akce  se  zúčastnili  pacienti,  jejich  rodiny   a  široká
veřejnost.  Na akci  měli  krátké proslovy Doc.  MUDr.  Lucie  Šrámková,  přednostka Kliniky
hematologie a dětské onkologie FN Motol v Praze, Ondřej Kolář – starosta Městské části
Praha 6

Výkonný výbor HAIMA CZ pracoval v roce 2021 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

Vize a priority HAIMA CZ do roku 2022

Realizace rekondičních pobytů.
Pokračování  spolupráce  s  Českým florbalem na  získávání  finanční  podpory  a  osvěta  směrem
veřejnosti.
Uspořádání VIII. Ročníku Dne dětské onkologie.
Realizace nové výstavy Nadi Procházkové ve prospěch Haimy.
Nadále bude probíhat spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi.
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Hospodaření

 
Finanční zpráva 

Příjmy
Dary a příspěvky HAIMA a Rekondiční pobyty 1 672 538 Kč
- k tomu dotace z MZ ČR 147 185 Kč
Dary na Den dětské onkologie 21 000 Kč
Veřejná sbírka 187 425 Kč
Členské příspěvky 30 040 Kč
Bankovní úroky 125 Kč
Příjmy celkem 2 058 313 Kč

Výdaje
HAIMA a Rekondiční pobyty 278 092 Kč
Den dětské onkologie 262 049 Kč
Dary předané 746 160 Kč
Spotřební materiál 18 575 Kč
Služby 100 029 Kč
Ostatní nepeněžní 0 Kč
Osobní náklady 36 000 Kč
Bankovní poplatky, kurzové ztráty os. popl. 2 828 Kč
Výdaje celkem 1 443 733 Kč

Hospodářský výsledek 2021 614 580 Kč

Příloha
V roce 2021 měla HAIMA CZ jednoho zaměstnance.
Nepořídila žádný hmotný ani nehmotný majetek. 
Zboží na skladě se skládá z předmětů určených pro prodej pod veřejnou sbírkou 10826 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně k 31.12.2021 celkem 2871376 Kč. 
Závazky k 31.12.2021 2550 Kč, závazky vůči zaměstnancům a institucím. 
Závazky ze zúčtování daní a ost. st. institucemi k 31.12.2021 103265 Kč. 
Pohledávky k 31.12.20 činí 30949 Kč, poskytnuté provozní zálohy.
Výnosy příštích období k 31.12.2021 0 Kč.
Náklady  příštích  období  k 31.12.2021  95192  Kč,  poskytnutá  záloha  na  ubytování  pro  zimní
rekondiční pobyt.

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, 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:                                                                                                                                                                                                     HAIMA CZ, z.s.    
Výkonný výbor                                                                                                                                                                                                                           V úvalu 84     
                                                                                                                                                                                                                                              150 06 Praha 5
                                                                                                                                                                                                                                               www.haima.cz    
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