
                               

             HAIMA České Budějovice   

Výroční zpráva za rok 2020

Základní údaje o zapsaném spolku

HAIMA České  Budějovice  je  spolek  s oblastní  působností,  který  na bázi  dobrovolnosti
sdružuje  občany  bez  rozdílu  věku,  národnosti,  víry  či  profese  k aktivní  pomoci  dětem
s onemocněním  krvetvorby  nebo  s hematoonkologickým  onemocněním  (nejznámější  je
leukémie), léčeným na jednotce Dětské hematoonkologie při Dětském oddělení Nemocnice
České Budějovice a. s.

Poslání a cíle organizace

Rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby se zdravotníky a širokou
veřejností.

Získávat finanční prostředky pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek a darů jednotlivých
osob, organizací a institucí u nás i v zahraničí, a to pro jejich využití na humanizaci léčby
dětí, nákup nadstandardního zařízení pro Dětskou hematoonkologii a jako pomoc sociálně
slabším rodinám.

Pomáhat při organizování databanky dárců kostní dřeně.

Získávat dárce krve pro dětské pacienty s chorobami krvetvorby.

Poskytovat obecné a odborné informace pro laickou veřejnost a členy spolku HAIMA České
Budějovice přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním spolku 
Haima České Budějovice.

K zabezpečení svých cílů získává HAIMA ČB finanční prostředky pro pomoc dětem
prostřednictvím sbírek, akcí a darů jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i
v zahraničí.  Získané prostředky jsou využity na humanizaci léčby dětí, nákup
nadstandardního zařízení pro hematoonkologii a jako pomoc sociálně slabším rodinám.

Činnost spolku v roce 2020

Oproti předešlým rokům byl program z důvodu koronavirové pandemie ochuzen o
některé již tradiční akce.

HAIMA ČB má také svého patrona, je jím známý fotbalista David Lafata, který pořádá spolu
s FK Olešník benefiční zápasy a výtěžek z akcí poskytuje našemu spolku. V roce 2020
nebylo možné kvůli koronavirové pandemii akci zopakovat.

HAIMA ČB pravidelně spolupracuje s Mateřským centrem Máj v Českých Budějovicích.
Členky centra,  připravují  každoročně  vánoční dekorace na  prodej  a  program

pro návštěvníky
Mateřského centra a výtěžek věnují spolku Haima České Budějovice.
Bohužel v roce 2020 se tato akce nemohla konat z důvodu koronavirové pandemie.



                               
HAIMA ČB dlouhodobě spolupracuje s charitativním Bazárkem Kapička ve Slavonicích,
který náš spolek stále propaguje a podporuje.

HAIMA ČB má podporu v majitelce, zaměstnancích a hostech restaurace „Na Tahu“
v obci Rejta u Trhových Svinů, kteří během roku organizovali sbírku ve prospěch spolku
Haima ČB, a v jejichž provozovně je dlouhodobě umístěna registrovaná kasička na drobné 
dary návštěvníků restaurace.

Na rok 2020 byl plánovaný „Běh pro spolek HAIMA ČB“ ve spolupráci s Tělovýchovnou
katedrou PF JU ČB. Ani tato akce nemohla být z výše uvedeného důvodu uskutečněna.

HAIMA ČB se těší podpoře dalších sponzorů, jednotlivců a firem, kteří znají činnost našeho
spolku a podporují spolek materiálně i finančně.

Webové stránky
HAIMA ČB trvale spravuje stránky www.haima-ceske-budejovice.cz, kde jsou kromě
aktuálního dění i odborné informace v příručce „Leukémie pro rodiče“, nabídka pomoci
psycholožky včetně kontaktu a další zajímavé informace.

Sociální sítě
Jsme také na Facebooku HAIMA České Budějovice.

Veřejná sbírka
HAIMA ČB má povolenou veřejnou sbírku pod číslem jednacím KUJCK42888/2016, Číslo
sbírkového účtu je 102014647/6100. HAIMA ČB má povoleno provádět sbírku na zvláštním
bankovním účtu formou pokladniček (např. viz výše pokladnička v restauraci „Na Tahu“).

Výkonný výbor HAIMA ČB

předseda:   Mgr. Kamila Zelinková
místopředseda:   Mgr. Eliška Švepešová
jednatel: Milena Ludvíková  
poradce z oddělení Dětské hematoonkologie: Mgr. Růžena Šestáková, staniční sestra

Plány pro rok 2021  

Na měsíc červenec máme v plánu ve spolupráci s leteckými modeláři uspořádat 
druhý  ročník  akce  "Letíme  vám  pro  zdraví"  věnovaný  památce  Dana  Kopála  (loňský
organizátor a moderátor této úspěšné akce),  který na podzim 2020 zemřel  na následky
Covidu 19. O prezentaci na akci mají zájem letečtí modeláři z celé ČR, kteří své modely
představí  na  letišti  Třebíčko  u  Trhových  Svinů.  Kromě  toho  se  návštěvníkům  bude
prezentovat  spolek   HAIMA  ČB.  Celý  program  bude  doplněn  akcemi  pro  děti  a
občerstvením. Výtěžek bude jako loni připsán na konto spolku HAIMA ČB.
 
Ve dnech 24. - 26. září připravujeme pro rodiny léčených a odléčených dětských pacientů
relaxační  víkend  v Safari  Resort  -  Hluboká  u Borovan.  Na děti  čeká  spousta  her
a zábavných aktivit. 

V adventním období se opět připravuje akce pro spolek HAIMA ČB ve spolupráci s 
Mateřským centrem Máj ČB (pokud to dovolí hygienická situace). Akce bude spojena
s kolektivní výrobou vánočních dekorací, sportovním programem, propagací spolku HAIMA



                               
ČB a finanční sbírkou do registrované pokladničky.  

Hospodaření

Finanční zpráva

Příjmy 
Dary   283 244,00  
Veřejné sbírky     77 379,00       
  
bankovní úroky             545,63          
příjmy celkem  361 168,63          

Výdaje
 
Nákupy za dary *          184 449,28 
Spotřební materiál      13 468,00             
Bankovní poplatky, kurzové ztráty, ostat. nákl.           4 846,17
Ostatní služby                                                           4 654,87
Výdaje celkem           207 418,32                 

Hospodářský výsledek 2020               153 750,31         

 
V roce 2020 byly dary sponzorů využity na nákupy: dárky dětem, které byly v období
svých narozenin a o svátcích léčeny na oddělení, knihy a CD na oddělení, rádia s DVD
přehrávači  a tablety  na všech 5 pokojů hematoonkologické jednotky pro dětské pacienty,
radio na sesternu, kávovar do kuchyňky pro rodiče dětí, čističky vzduchu pro děti v léčbě,
odsávačka,  dětské  roušky  a respirátory  s filtry  obtížně  dostupné  v počátečním  období
nákazy Covid 19, povlečení na lůžka pacientů a koberečky na pokoje, parní čistič. Opět byla
hrazena  potřebná  rychlá  psychologická  pomoc  léčeným  dětem  a  jejím  blízkým  v
psychicky náročných obdobích.

HAIMA ČB nepořídila žádný hmotný ani nehmotný majetek.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, bez kterých by naše činnost neměla smysl.

Děkujeme také všem ostatním, kteří nám obětavě pomáhají.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAIMA České Budějovice je zapsána ve spolkovém rejstříku dne 1. 1. 2014 u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, spisová vložka L 2815, datum vzniku je 17. 6. 1999
název: HAIMA České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
sídlo: Dětská hematoonkologie při Dětském oddělení Nemocnice České Budějovice a. s., 
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Výroční zprávu sestavil: Výkonný výbor
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