Nadace na podporu transplantace kostní dřeně,
pomoc lidem s krevními nádory
a vrozenými poruchami krevního srážení

VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADACE HAIMAOM
ZA ROK 2003
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Úvodní slovo čestného předsedy a předsedy správní rady
Nadace Haimaom
V Olomouci 7.6.2004
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,
Nadace Haimaom již 7 let pomáhá zlepšit podmínky pacientů s vážnými
poruchami krvetvorby, prohloubit všestrannou péči o ně, zkvalitnit diagnostiku
pomocí dovybavení pracoviště o moderní laboratorní přístroje a zlepšit materiální
vybavení Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Díky aktivitám Nadace Haimaom
se podařilo i v minulém roce pro Hemato-onkologickou kliniku a její pacienty zakoupit
řadu přístrojů, pomůcek a věcí, na které v rozpočtu nemocnic a zdravotnictví vůbec
nezbývají finanční prostředky, ale které mohou významným způsobem pomoci
zdravotníkům a pacientům ve společném boji proti závažným chorobám krvetvorné
tkáně či poruchám krevního srážení.
Všichni jsme potěšeni neutuchajícím zájmem veřejnosti o sbírku naší nadace,
která začala v roce 2001 a jejíž ohlas i v roce 2003 potvrdil, že lidé čím dál tím více
chápou

Nadaci

Haimaom

jako

prospěšnou

neziskovou

organizaci,

jejímž

prostřednictvím mohou pomoci lidem, kteří pomoc momentálně nejvíce potřebují.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,
Chtěli bychom Vám všem poděkovat za přízeň, kterou jste myšlence podpoře
Nadace Haimaom a skrze ni pomoci zlepšit osud našich vážně nemocných
spoluobčanů věnovali v roce 2003. My i pacienti a pracovníci Hemato-onkologické
kliniky v Olomouci Vám budeme samozřejmě vděčni za Vaši další pomoc i v průběhu
roku 2004.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem členům správní a dozorčí rady Nadace
Haimaom, manažerce nadace paní Ivě Malé a řadě dalších pracovníků a spoluobčanů,
kteří ve prospěch Nadace Haimaom a její myšlenky odvedli v roce 2003 obrovský kus
práce.
MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

předseda správní rady Nadace Haimaom
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

čestný předseda Nadace Haimaom

Poslání nadace
Nadace Haimaom byla zřízena za účelem zlepšení hospitalizačních podmínek
pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohloubení všestranné péče o
ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky,
materiálního

vybavení

a

podpory

vzdělávání

pracovníků

Hemato-

onkologické kliniky FN Olomouc (HOK FNO).
K dosažení uvedených cílů nadace vyvíjí zejména tyto činnosti:
1.Soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadace
2.Pořizuje či přispívá na přístrojové a materiální vybavení pracovišť kliniky
3.Organizuje a finančně zajišťuje edukační programy pro nemocné a jejich rodinné
příslušníky
4.Podporuje účast pracovníků Hemato-onkologické kliniky na odborných seminářích a
kongresech a přispívá na ně
5.Rozvíjí vzájemnou spolupráci zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejnosti a
informuje je o problémech a potřebách pacientů HOK FNO.
6.Organizuje odborná setkání lékařů spádového regionu s cílem postgraduálního
vzdělávání a zlepšení informovanosti o nových diagnostických a léčebných
možnostech HOK
7.Spolupodílí se na organizaci celostátního sjezdu (Olomouckých hematologických
dnů), který je nejvýznamnějším pravidelným každoročním fórem hematologů České
republiky, na kterém jsou prezentovány výsledky nejmodernější diagnostických
možností a léčebných přístupu v hematologii
Prostředky k realizaci cílů a zajištění činnosti nadace získává zejména
z následujících zdrojů:
1.Darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci
2.Výnosů z kulturních a společenských akcí
3.Výnosů podnikatelských a jiných ekonomických aktivit, s cíli nadace souvisejících
4.Know-how pracovníků HOK FNO a Nadace Haimaom

Základní informace
Nadace Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem
s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení, byla dle Zákona
č.227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nadačních fondech) zaregistrována a dnem
5. května 1999 zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Krajského
obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, vložce č. 163.
Název: Nadace Haimaom
Sídlo: Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6,
775 20 Olomouc
Identifikační číslo – IČO: 66 93 56 10
Zřizovatelé:
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
MUDr. Ivana Sulovská
MUDr. Edgar Faber, CSc.
Doc. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
Mgr. Lia Andrlová
Miloslava Lipertová
Jana Ščudlová
Milada Šinclová
Mgr. Alexandra Škrobánková
Kontakty:
tel.: 58 844 4360
fax.: 58 844 2517
e-mail: info@haimaom.cz
http://www.haimaom.cz

Organizace nadace
Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2003
Předseda správní rady: MUDr. Tomáš Papajík,CSc.
Čestný předseda nadace: prof. MUDr. Karel Indrák,DrSc.
Místopředsedové správní rady: MUDr. Edgar Faber, CSc., MUDr. Ivana Sulovská
Členové správní rady: MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D., Doc. RNDr. Marie Jarošová,
CSc., Jarmila Indráková, MUDr. Luděk Raida, Ph.D., Jana Ščudlová,
Dozorčí rada: Mgr. Václav Kajaba, Milena Koupilová, Lenka Štursová

Činnost a aktivity nadace v roce 2003
1.

Sbírka nadace
Nadace Haimaom od roku 2001 pořádá v souladu se Zákonem č.117/2001 Sb. veřejnou sbírku
s cílem shromáždit finanční prostředky primárně na splácení leasingu separátoru krvinek Cobe
Spectra, jehož akontaci nadace zaplatila. Koordinátoři projektu z nadace Haimaom se stali
paní I.Malá, MUDr. E. Faber, CSc., MUDr. I.Sulovská, Jana Ščudlová a Lenka Štursová.
Pokladničky ke

shromáždění

finančních

prostředků

byli

umístěny

v níže

uvedených

supermarketech a u benzínových čerpacích stanic, a to díky pochopení vedení těchto subjektů:
OBI MARKET Horní Lán, Olomouc
ÖMV čerpací stanice Horní Lán, Olomouc
Carefour – obchodní centrum Haná
Kaufland Prostějov
Benzina a.s. Žerůvky
Benzina a.s. Velké Losiny
Čerpací stanice Shell, a.s. – Jeremenkova ul. , Olomouc
Čerpací stanice Shell, a.s – Daskabát, Olomouc
Hotel Prachárna – Křelov, Olomouc
Billa – Supermarket ul. Kpt.Jaroše, Olomouc
TIP Nábytek - Foerstrova ul., OLomouc

2.

Sbírka pořádaná v rámci vánočních svátků 2003
Díky pomoci studentů Gymnázia Olomouc-Hejčín a SZŠ a VZŠ E. Pottinga Olomouc se v roce
2003 opět podařilo zorganizovat předvánoční peněžní sbírku do přenosných pokladniček.
Celkem se při této akci podařilo shromáždit finanční prostředky ve výši 29.313 Kč.

3.

Splácení leasingu separátoru krevních elementů COBE Spectra
Jak již bylo zmíněno, nadace Haimaom organizačně a finančně zajistila pro Hematoonkologickou kliniku separátor krvinek Cobe Spectra, který významně rozšíří možnosti
separace krvetvorných buněk jak pro autologní transplantace, tak i pro transplantace
alogenní. Nadace splatila akontaci tohoto přístroje a nyní splácí pravidelnou měsíční částku cca
30.000 Kč. Celkem již bylo zaplaceno 25 z 36 měsíčních splátek.

4.

Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se
zhoubným onemocněním krve
Rozvoj hemato-onkologie v oblasti diagnostiky a terapeutických postupů znamenal pro mnoho
nemocných výrazné zlepšení jejich kvality života a prodloužení délky života. Rozvoj
transplantačního programu, zavedení nových léků přináší nemocným s onkologickou
diagnózou možnost se znovu zařadit do aktivního života.

V závěru roku 2001 byl pod záštitou nadace zahájen „Projekt analýzy kvality života a

informovanosti nemocných se zhoubným onemocněním krve s cílem hledání možnosti zlepšení
kvality života“, který si klade za cíl pomoci pacientům a jejich příbuzným v době jejich
onemocnění, prohloubit spolupráci a komunikaci mezi zdravotnickým týmem a pacienty.
V první části projektu více než 100 pacientů odpovídalo v dotazníku na otázky tykající se jejich
kvality života po intenzivní chemoterapeutické léčbě, vyjadřovali připomínky a podněty
k hospitalizaci a ambulantní léčbě. Analýza zajímavých poznatků byla prezentována na
seminářích, konferencích a vedla k řešení a zamyšlení nad některými ukazateli ovlivňující
kvalitu poskytované péče. V průběhu projektu jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem
Josefa Luxe v rámci vyhlášeného projektu na rok 2002 „Analýzy kvality života a informovanosti
nemocných se zhoubným onemocněním krve s cílem hledání možnosti zlepšení kvality života“.
V druhé části projektu připravujeme pro pacienty informační brožuru o diagnóze a léčbě
chronické myeloidní leukémie, která vznikla pod vedením MUDr. E. Fabera, CSc. Tisk a
distribuce brožury se očekává v prvním čtvrtletí roku 2004. Z dalších informačních materiálů
nadace připravuje brožuru pro pacienty se zavedeným centrálním žilním vstupem – portem.
Informační materiály přehledně pojednávají o nádorovém onemocnění, příznacích nemoci,
možnostech léčby, stravovacím režimu, životním stylu a možnostech psycho-sociální podpory.
Součástí brožury je slovníček odborných pojmů, obrazová dokumentace a důležité kontakty,
včetně www stránek. Finanční podporu a obsahovou strukturu brožur zajišťuje Nadace
Haimaom ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe a dalšími odborníky z oblasti
zdravotní a sociální.
Reflektování kvality života pacientem je jedním z nejdůležitějších parametrů hodnocení kvality
péče a úspěšnosti terapie. Kvalita života vztažená ke zdraví se neomezuje pouze na období
hospitalizace, ale zasahuje do doby ambulantní terapie a rekonvalescence. V další části
projektu se proto zaměříme na hodnocení kvality života pacientem před a po transplantaci
periferních krvetvorných buněk/kostní dřeně. Převážnou část údajů vyplňuje pacient do
standardizovaných dotazníků, které budou statisticky vyhodnoceny.
Chceme poděkovat za skvělou spolupráci pacientům a spolupracovníkům, kteří se podílejí na
tomto ojedinělém projektu.

5.

XVII. Olomoucké hematologické dny – Olomouc 4. – 7. 6. 2003
Nadace Haimaom se i v roce 2003 podílela na organizaci XVII. Olomouckých hematologických
dnů (OHD), které proběhly ve dnech 4. – 7. června 2003 na Teoretických ústavech Lékařské
fakulty Univerzity Palackého pod záštitou Hematologické společnosti ČLS JEP, LF UP
v Olomouci, FN Olomouc, České asociace sester a naší nadace. Celkem se této akce zúčastnilo
470 přihlášených z Čech, Slovenska, Velké Británie, Švédska a Itálie.

6.

Tradiční pracovní setkání hematologických oddělení střední a severní
Moravy – Olomouc 14. 2. 2003
Akce spolupořádané Nadací Haimaom se zúčastnilo 54 primářů, vedoucích pracovníků, lékařů
a pracovníků hematologických laboratoří hematologických pracovišť střední a severní Moravy
a 25 vystavujících farmaceutických firem.

7.

Netradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a
onkologických oddělení střední a severní Moravy – Jeseník Priessnitzovy lázně 21. – 23.11. 2003
Odborné postgraduální vzdělávací akce spolupořádané Nadací Haimaom se zúčastnilo 57
primářů, vedoucích pracovníků, lékařů a pracovníků hematologických laboratoří
hematologických pracovišť střední a severní Moravy a 13 vystavujících farmaceutických firem.

8.

II. Ročník soutěže krásy Supergirl 2003 – Jeseník 14.3.2003
Výtěžek z dražby korunky vítězky Jany Slámové v hodnotě 22.000,- Kč byl věnován nadaci
Haimaom firmou Unistav Jeseník, spol.s.r.o.

9.

Adventní benefiční koncert – Kaple Božího Těla – Olomouc –
5.12.2003
Dne 5.12.2003 se uskutečnil Adventní benefiční koncert v rámci prezentace dalšího ročníku
soutěže krásy Supergirl 2004, na kterém zazpívali studenti konzervatoře Brno. Celým večerem
provázel pan Pavel Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc. Dobrovolné vstupné, které
činilo cca 4 000,- Kč bylo věnováno Nadaci Haimaom.

10.

Projekt ALERT
Nadace pro transplantaci kostní dřeně Plzeň a Nadace Haimaom sdružily finanční prostředky
ve výši 500.000 Kč a zakoupily interaktivní software pro projekt ALERT – Registr akutních
leukémií v ČR, který pod vedením prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc. organizuje a spravuje
Leukemická skupina při České hematologické společnosti ČLS JEP.

Peněžité příspěvky nadaci v roce 2003
Blejchař Václav
Borák Josef

2 000,- Kč
20 000,- Kč

Cudzik Leopold, Ing.

6 400,- Kč

Čeladníková Marta

1 500,- Kč

Dziková Jana
Fuková Jana, MUDr.

500,- Kč
3 000,- Kč

Grebeň Roman

220,- Kč

Chalupa Richard

500,- Kč

Indrák Karel, MUDr., DrSc.
Koutný spol.s.r.o.
Lipová Marta, JUDr.

5 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč

Nadace Galerie Milenia Jadran

10 000,- Kč

OLMA s.r.o.

50 000,- Kč

Ostružiarová Anna
Ožanová Radomíra, MUDr.
Podola Josef

500,- Kč
20 000,- Kč
2 000,- Kč

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník

20 000,- Kč

Přidal Petr, JUDr.

15 000,- Kč

REDO s.r.o.

50 000,- Kč

RITTAL Czech, s.r.o.

30 000,- Kč

Rulíšek Hynek, Ing.

1 000,- Kč

Skočová Rita

3 000,- Kč

Vašková Věra

7 000,- Kč

Vyroubalovi (manželé)
Zajíček Petr
Zapletalová Marta
Zvláštní škola internátní, Radkov Dubová

100 000,- Kč
1 000,- Kč
450,- Kč
1 900,- Kč

Věcné dary nadaci v roce 2003
Dopita Jan - topinkovač a varná konvice v hodnotě 1.590 Kč
B.D.S. – Press s.r.o. – inzertní prostor v časopisu Zdraví v hodnotě 114.680 Kč

Poskytnutí grantových prostředků nadaci v roce 2003
Nadace pro transplantaci kostní dřeně Plzeň poskytla Nadaci Haimaom finanční
částku ve výši 250.000 Kč na nákup interaktivního softwaru pro projekt ALERT

Účetnictví nadace
Účetnictví nadace je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se Zákonem
č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích
opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byl v roce 2003 pan Karel Malý, se
kterým Nadace Haimaom uzavřela dne 14.11.2002 smlouvu o provádění účetnických
prací.
Běžný účet i ostatní účty jsou vedeny u KB a.s., pobočka Olomouc. Termínovaný
vklad je v peněžním ústavu sjednán jako trvale obnovovaný s měsíční výpovědní
lhůtou. Samostatný účet je veden pro potřeby sbírky nadace.
Přiznání k dani z příjmu nadace za rok 2003 bylo řádně zpracováno a odesláno
Finančnímu úřadu v Olomouci dne 31. 3. 2004.
Po konzultaci s auditorem bylo podáno dodatečné daňové přiznání dne 25. 5. 2004.

Rozvaha Nadace Haimaom k 31.12.2003
AKTIVA (v tis. Kč)
Stálá aktiva
Software
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

1.368
17
450

Samostatné movité věci

2.325

Drobný dlouhodobý majetek

1.066

Oprávky

2.490

Oběžná aktiva
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Daň z příjmů
Pokladna
Bankovní účty
ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55)

1.017
15
299
1
25
677
2.385

PASIVA (v tis. Kč)
Jmění
Vlastní jmění

1.891
1.736

Fondy

155

Hospodářský výsledek

494

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

-370

Nerozdělený zisk
ÚHRN PASIV

864
2.385

Výkaz zisků a ztrát Nadace HAIMAOM k 31.12.2003
(v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní nakoupené služby
Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetku
Celkem náklady
Tržby z prodeje služeb
Úroky

283
35
1.425
60
7
576
2.386
1.252
1

Přijaté příspěvky

763

Celkem výnosy

2.016

Hospodářský výsledek

-370

Zpráva auditora
Nadace Haimaom dne 11.3.2003 uzavřela smlouvu o auditorské činnosti s firmou HZ
Olomouc, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem panem ing. Petrem Vanským.
Předmětem této smlouvy je výkon auditorské činnosti ve smyslu ustanovení zákona
č. 254/2000 Sb. o auditorech a zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, jakož i dle
auditorských směrnic vydaných Komorou auditorů ČR a dalších právních předpisů.
Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému
dni 31. prosince 2003:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a
vlastního kapitálu a finanční situace Nadace Haimaom k 31.
prosinci 2003, a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
V Olomouci dne 28. května 2004
Auditor:
Ing. Petr Vanský
Osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 124
HZ Olomouc, spol. s r. o.
Osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63
Husitská 157/4
779 00 Olomouc
Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Nadace Haimaom (Hematoonkologická klinika, I.P.Pavlova 6, Olomouc)

Zpráva správní rady nadace
Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 28. června 2004
přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2003. Dospěla k závěru, že tato
účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
finanční situaci a hospodaření nadace.
Za správní radu nadace Haimaom
MUDr. T. Papajík, CSc.
předseda správní rady Nadace Haimaom
MUDr. E. Faber. CSc.
místopředseda správní rady Nadace Haimaom
MUDr. I. Sulovská
místopředseda správní rady Nadace Haimaom

Zpráva dozorčí rady nadace
Dozorčí rada nadace Haimaom provedla kontrolu hospodaření nadace Haimaom a na
svém mimořádném zasedání dne 28. června 2004 přezkoumala a schválila účetní
uzávěrku k 31.12.2003. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje
majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace.
Za dozorčí radu nadace Haimaom
Mgr. Václav Kajaba
Milena Koupilová
Lenka Štursová
členové dozorčí rady nadace Haimaom

Zpět na Obsah

