.HAIMA České Budějovice
.Výroční zpráva za rok 2019

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 HAIMY České Budějovice
přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním HAIMY 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 2019
HAIMA ČB hradí dětským pacientům s hematologickým a onkologickým onemocněním
a jejich blízkým v náročných psychických obdobích služby psychologa, tím je zajištěna krátká časová
dostupnost této služby.
HAIMA ČB má i svého patrona, je jím známý fotbalista David Lafata, který pořádá spolu s FK
Olešník benefiční zápasy a výtěžek z akcí poskytuje našemu spolku.
HAIMA ČB získala letos podporu Jihočeské univerzity. Studentky EF uspořádaly tzv. Kávový cirkus.
Při akci propagovaly HAIMU ČB a její činnost. Výtěžek z prodeje kávy Pražírny v Drahonicích
věnovaly na účet spolku.
HAIMA ČB byla v zastoupení předsedkyně Mgr. Kamily Zelinkové hostem dopoledního vysílání
Českého rozhlasu České Budějovice. S redaktorkou pí Evou Kadlčákovou hovořila o
činnosti HAIMY ČB, o dětských pacientech a jejich rodinách v období léčby, o náročné práci lékařů

a sester, o potřebě získávání dárců kostní dřeně.
HAIMA ČB po pěti letech, dne 7. 9. 2019, uspořádala druhé setkání pacientů, jejich rodin,
lékařů, sestřiček, čestných členů a přátel spolku HAIMA České Budějovice. V příjemné
atmosféře si děti i ostatní užili rodinné soutěže, malování na obličej, Canisterapii, focení a další
zábavu.
HAIMA ČB pravidelně spolupracuje s Mateřským centrem Máj v Českých Budějovicích. Skvělé
ženy, členky centra, připravily již po čtvrté vánoční dekorace a program pro návštěvníky akce,
nechyběly lekce cvičení, kulturní, pěvecká nebo sportovní vystoupení. MC Máj předalo z této akce
našemu spolku finanční dar.
HAIMA ČB dlouhodobě spolupracuje s charitativním Bazárkem Kapička ve Slavonicích, který
spolek stále propaguje a podporuje.
HAIMA ČB má podporu v majitelce, zaměstnancích a hostech restaurace Na Tahu v obci Rejta
u Trhových Svinů, kteří zorganizovali v období listopadu až leden sbírku ve prospěch spolku Haima
ČB.
HAIMA ČB získala v období adventu sponzorský dar od pracovníků prodejny Billa, ul. M. Horákové
České Budějovice.
HAIMA ČB se těší podpoře dalších úžasných sponzorů, jednotlivců a firem, kteří znají činnost
našeho spolku a podporují spolek materiálně i finančně.
HAIMA ČB obdržela za svoji činnost na jaře 2019 Cenu hejtmanky za společenskou odpovědnost
Jihočeského kraje za rok 2018.
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
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.

Výkonný výbor HAIMA ČB
předseda: Mgr. Kamila Zelinková
místopředseda: Mgr. Eliška Švepešová
jednatel: Milena Ludvíková

Plány pro rok 2020
Na měsíc červenec máme v plánu ve spolupráci s leteckými modeláři uspořádat akci "Letíme vám
pro zdraví". O prezentaci na akci mají zájem letečtí modeláři z celé ČR, kteří svoje modely představí
na letišti v Trhových Svinech. Kromě toho se představí Haima ČB, zaměříme se hlavně na nábor
dárců kostní dřeně a dárce krve. Celý program bude doplněn akcemi pro děti a občerstvením.
V průběhu roku se chystáme uspořádat ve spolupráci s Katedrou tělesné výchovy a sportu při
Pedagogické fakultě JU v ČB sportovní charitativní akci "Běh pro HAIMU ČB". Opět se jedná o
propagaci spolku a dárcovství kostní dřeně.
V adventním období se chystá akce pro HAIMU ČB ve spolupráci s Mateřským centrem Máj ČB.
Akce bude spojena s kolektivní výrobou vánočních dekorací, sportovním programem, propagací
HAIMY ČB a finanční sbírkou.
Hospodaření
Finanční zpráva
Příjmy
Dary
Veřejné sbírky
Příjmy z Hematoonkologické konference 2018
bankovní úroky
příjmy celkem

251962,95
28832,00
35451,00
3215,72
319471,67

Výdaje
Výroční setkání rodin
Nákupy za dary *
Spotřební materiál
Bankovní poplatky, kurzové ztráty.
Výdaje celkem

168908,00
293110,00
28307,98
2817,81
493143,79

Hospodářský výsledek 2019

- 173672,12

* Z darů bylo hrazeno: čističky vzduchu pacientům, psychologická pomoc, mikroskop s digitálním
snímačem a monitorem.
HAIMA ČB nepořídila žádný hmotný ani nehmotný majetek.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12. 2019 celkem 1022131,16 Kč.
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 dne 17. 6. 1999 u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
spisová vložka L 2815.
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