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     Výroční zpráva za rok 2021

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 2021

V tomto roce byly uskutečněny 2 významné akce.

Druhý ročník „Letíme Vám pro zdraví – Memoriál Dana Kopála“, byl úspěšný, zúčastnilo se
opět mnoho leteckých modelářů z celé republiky s bohatým programem a naši obětaví
a skvělí příznivci, kteří připravili zázemí pro celou akci. Výsledkem byl krásně prožitý den
pro velké množství návštěvníků.

Dále se uskutečnil stejně úspěšný relaxační víkend pro léčené a vyléčené děti na Dětské
hematoonkologii při Dětském oddělení Nemocnice ČB a jejich rodiny v Safari resortu
Hluboká u Borovan. Pro děti byl připraven bohatý program.

Náš spolek opět finančně podpořili jednotlivci a firmy, jsme vděčni za jejich přízeň. Díky nim
můžeme na oddělení nakupovat hygienické prostředky, léčeným dětem domů čističky
vzduchu a dárky k narozeninám a pod stromeček. S pomocí těchto prostředků mohl být
zorganizován i výše zmíněný relaxační víkend.
Pro děti po dlouhé tělesně i psychicky náročné léčbě a jejich rodiny, prožívající duševně 
vyčerpávající období, je důležité, aby se mohly setkat s dětmi a rodinami s obdobnými problémy 



                               
a zkušenostmi. V mnohem příjemnějším prostředí se uvidí také s důvěrně známými zdravotníky a se 
členy Haimy ČB, jejichž děti jsou dlouhou dobu po léčbě a mají
již své rodiny. Načerpají velkou podporu a naději.

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 a užitečné 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.

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 2022  

Na měsíc červenec plánujeme ve spolupráci s našimi leteckými modeláři uspořádat třetí
ročník akce "Letíme vám pro zdraví – memoriál Dana Kopála". Na akci se budou prezentovat opět
letečtí  modeláři  z celé ČR. Bohatý program předvedou opět  v blízkosti Trhových Svinů,  leteckou
přehlídku doprovodí další  akce pro děti a připraveno bude občerstvení.  Výtěžek z Leteckého dne
bude tradičně připsán na konto spolku HAIMA ČB.

Bude-li již situace s Covid 19 příznivější, oslovíme Fotbalový klub Olešník v čele s naším patronem
Davidem Lafatou,  zda by opět  uskutečnili  dobročinný fotbalový zápas.  Se studenty Pedagogické
fakulty při Jihočeské univerzitě v ČB bychom se pokusili navázat na první ročník „Běhu pro zdraví“.  

Hospodaření

Finanční zpráva

Příjmy 
Dary a dary z tržeb  278 614,00
Veřejné sbírky   66 739,00        
Ostatní výnosy   13 803,73               

Příjmy celkem 359 156,73
Výdaje
 
Nákupy za dary   77 762,90   
Spotřební materiál   28 136,00            
Bankovní poplatky                                    143,72
Ostatní služby                                    129 387,00                           

Výdaje celkem  235 429,62
        

Hospodářský výsledek 2020  123 727,11                   



                               
 
V roce 2021 byly dary sponzorů využity na nákupy: dárky dětem, které byly v období
svých narozenin  a o  svátcích  léčeny na oddělení,  vánoční  dárky,  notebook pro  chlapce v léčbě,
knihy, čističky vzduchu pro děti v léčbě, na uspořádání relaxačního víkendu a Leteckého dne.

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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