VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2020

.SÁV ORP ,SÁN DO

CO JSME SI DALI V
ROCE 2020 ZA CÍLE?

JAK A CO SE NÁM
POVEDLO?

1 / Uspořádat ozdravné
pobyty/tábor pro vážně nemocné
děti a jejich rodiny.

1 / Ozdravný víkend pro 9
rodin v Rožnově pod Radhoštěm
se náramně povedl. Shrnutí ke
shlédnutí zde. Tábor a další
pobyty jsme tento rok kvůli
COVID 19 byli nuceni zrušit.

2 / Organizovat zábavná
odpoledne pro hospitalizované
děti.
3 / Finančně podpořit rodiny,
které se díky nemoci dítěte ocitli
v nouzi.
4 / Vybavit Kliniku dětského
lékařství novými TV kvůli
přechodu na dvb-t2 + nakoupit
potřebné rehabilitační a jiné
pomůcky.
5 / Odměny za statečnost, dárky,
sladkosti - to vše nakupovat a
zajišťovat dle aktuálních potřeb.
6 / Poskytovat tolik potřebnou
psychosociální podporu
(telefonicky i osobně).

2 / Akce Den onkologických
dětí, Vánoce, Mikuláš i Skřítčí
odpoledne měly obrovský
úspěch (viz naše web. stránky).
3 / Rodiny jsme podpořili v
celkové hodnotě 112 700 Kč!
4 / Televizory za 108 218 Kč
nakoupeny, pomůcky za 160 000
Kč předány!
5 / Stále plníme a nakupujeme.
6 / Min. 416 hodin / rok
telefonické podpory rodičům (to je pro představu 17 celých
dní).

VÝZVY, KTERÝM JSME
Č ELILI.

CO JSME DÍKY NIM
ZJISTILI / NAU Č ILI SE.

COVID 19 - ovlivnil úplně
všechny.

- Uvědomili jsme si, jakou
výhodu máme v tom, že
fungujeme přímo ve Fakultní
nemocnici Ostrava a jak skvělá
je spolupráce s personálem
FNO. Přesto, že jsme k rodinám
nemohli osobně, ihned jsme na
ně dostali kontakt a pomáhali
prostřednictvím personálu FNO.

- Byly zakázány návštěvy na
odděleních.
- Sestřičky, lékaři i další
ošetřující personál sloužil po
vyhlášení nouzového stavu 24
hodinové směny v neměnných
týmech tak, aby se týmy
navzájem nepotkali.
- Museli jsme rovněž zrušit
všechny plánované venkovní
akce (včetně pravidelných
týdenních tvoření s dětmi na
oddělení, a také letního tábora,
na který se všechny vyléčené děti
neskutečně těší).
- Osobní kontakt s rodinami
vážně nemocných dětí nebyl
prakticky možný.

- Nemocným dětem po celé klinice
jsme rozdávali úsměvy,
respektive dárky jako bolestné za
jejich statečnost.
- Využili jsme čas a vrhli se na
vylepšení sociálních sítí,
webových stránek a našeho
systému práce.
- Potvrdili jsme si, jak úžasné
máme partnery/sponzory. Vás,
kteří jste nás podrželi i v
náročné COVID době a my tak
mohli pokračovat ve své
činnosti.

KDO NÁM POSKYTL
FINAN Č NÍ POMOC?

V JAKÉ VÝ Š I?

1 / Nadační Fond J. Zimovčáka
2 / Nadace O2
3 / 7. Základní škola FM
4 / Innogy
5 / Maraton Club Seitl
6 / Gymnázium Josefa Božka ČT
7 / Jana Brůžková-Skřítkové
8 / Hermés Elektrostav
9 / Ewals Cargo Care
10 / Kamioňácká rodina C.T.W.
11 / Posezení u Romana
12 / SMC Industrial Automotive
13 / Slegatex s.r.o.
14 / Paní Říčánková
15 / Paní Wernerová (škola)
16 / Pustevny s.r.o.
17 / pan Tégl Dobromil
18 / pan Bubela
19 / pan Klein
20 / Startronic Gastro, s.r.o.
21 / obyvatelé obce Píšť
22 / pan Papaj - Vrána v zimě
23 / a další anonymní dárci.

1 / 100 000 Kč
2 / 81 370 Kč + 5 000 Kč
3 / 41 000 Kč
4/
7 500 Kč + 23 383 Kč
5 / 30 500 Kč
6 / 25 000 Kč
7 / 25 000 Kč
8 / 25 000 Kč
9 / 20 000 Kč
10 / 14 850 Kč
11 / 11 000 Kč
12 / 10 000 Kč
13 / 10 000 Kč
14 / 10 000 Kč
15 / 10 000 Kč
16 / 10 000 Kč
17 / 10 000 Kč
18 / 5 000 Kč
19 / 5 000 Kč
20 / 3 952 Kč
21 / 2 821 Kč
22 / 2 000 Kč
23 / KAŽDÁ koruna se počítá.

VÁM VŠEM OBROVSKÉ DÍKY A TŘIKRÁT HURÁ ZA
VAŠI POMOC, KTERÉ SI NESMÍRNĚ CENÍME!

I MATERIÁLNÍ POMOC JE PRO NÁS D Ů LE Ž ITÁ.

Děkujeme také Vám všem, kteří nás podporujete a zásobujete naše
rodiny:
- výtvarnými potřebami. deskovými hrami, hračkami na oddělení
- časopisy pro děti i rodiče
- sladkostmi a dobrůtkami
- dárkovými balíčky
- různými poukázkami, vstupenkami, slevovými kupóny atd.
- jinými druhy pomoci, ať už přiložením ruky k dílu, tak nabídnutím
vašich odborných služeb zdarma nebo za velmi výhodnou cenu.

I VÁM PATŘI OBROVSKÉ DÍKY.

KOHO PODPORUJEME.
V průběhu roku pečujeme o desítky rodin vážně nemocných dětí,
které se:
- aktuálně léčí na Klinice dětského lékařství FN Ostrava nebo tam
docházejí na odběry krve, zákroky, podání léků, atd.
- mají ukončenou léčbu, do FNO docházejí na pravidelné
kontroly a pomalu se vrací zpět do běžného života.
Kromě finanční podpory a nákupu potřebných věcí tyto rodiny
navzájem propojujeme (během hospitalizace, na společných
akcích, ozdravných pobytech). Děti i rodiče tak mají možnost v
bezpečném prostředí sdílet své zážitky, předávat své zkušenosti a
dodávat si naději a energii.

A nám je velkou ctí tyto rodiny osobně provázet a být
součástí jejich dlouhé cesty od nemoci k uzdravení.

P Ř EDSTAVENÍ TÝMU HAIMY: MÍ Š A Č E Š KOVÁ
Míša Češková
- ředitelka HAIMY Ostrava, z.s.
- zdravotní sestra na hematoonkologickém oddělení FNO na částečný
úvazek
- členka speciálně vyškoleného intervenčního týmu (první psychické
pomoci) FNO
Míša je srdcem HAIMY Ostrava - spolek vedla ve svém osobním
volnu, začínala na koleni a vše se naučila sama s pomocí paní účetní.
- nabíjí ji, když vidí děti, které na tom byly hodně špatně, jak se znovu
nadechují a vykračují zpět do života, silnější a zkušenější. Tyto
vyléčené děti se pak vrací zpět, aby pomohly nově příchozím, těm, co
mají léčbu teprve před sebou. A to je na její práci to nejkrásnější.
Míša je v denním kontaktu s rodiči (jak telefonickém, tak osobním).
Můžete ji potkat na všech našich akcích, které organizuje. S převážnou
většinou partnerů/sponzorů se zná osobně.
Bez ní by HAIMA nebyla tím, čím je.

P Ř EDSTAVENÍ TÝMU HAIMY: LUCIE BRODOVÁ
Lucie Brodová
- koordinátorka HAIMY Ostrava, z.s.
- maminka Vojtíška, kterému byla v 5 letech stanovená diagnóza
"Akutní lymfoblastická leukémie" (v roce 2016)
- autorka ebooku "Náš syn má leukémii, co teď? zápisky z naší cesty za
Vojtíškovým uzdravením".
- bývalá event managerka v hotelích v Praze a Ostravě

Práce v HAIMĚ je pro mě posláním. Když Vojta onemocněl, slíbila
jsem si, že pokud se uzdraví, tak se k Míše do HAIMY připojím také,
a budu tak pomáhat dalším rodinám. A vyšlo to!
Vyřizování emailů, kontakt se sponzory a rodiči (pokud je to jen
možné, docházím za nimi a jejich dětmi do nemocnice), nákup hraček,
organizace akcí, správa sociálních sítí a nutné papírování. To je to,
čím se v HAIMĚ nejvíc zabývám. Jak se mi k tomu teď hodí mé
přechozí pracovní zkušenosti.
S Míšou jsme v neustálém osobním či telefonickém kontaktu. Já
pracuji většinou z domova, ona z nemocnice. JSME SUPER TÝM.
JSME RODINA.

P Ř EDSTAVENÍ TÝMU HAIMY: RADKA Š TROHALMOVÁ

Ing. Radka Štrohalmová
- naše milá paní účetní, která má ve všem pořádek a dohlíží na to,
abychom i my v HAIMĚ měli vše řádně a správně zaúčtováno. Nejenže
vede naše účetnictví, kontroluje také, zda všechny finance, které od
Vás obdržíme, jdou vždy tím správným směrem. A neproklouzne ji ani
koruna (ba ani případný haléř).

Č LENOVÉ NA Š EHO VÝBORU

Hana Činčilová
- Hanka je srdcem našeho Hematoonkologického oddělení. Umí
povzbudit, pohladit očima. Je to ona, která vymýšlí, jak
hospitalizovaným dětem co nejvíce zpříjemnit náročný pobyt. Hlídá,
co je potřeba dokoupit a osobně se ve svém vlastním volnu účastní
našich akcí, táborů a pobytů. I když má práce nad hlavu, vždy ji
potkáte s velikým úsměvem na tváři.

Výbor HAIMY

MUDr. IVETA ŽÍDKOVÁ
MUDr. Mgr. TOMÁŠ KUHN
Bc. HANA ČINČILOVÁ
ZUZANA RÚBEROVÁ
MICHAELA ČEŠKOVÁ
Máme za zády tým největších odborníků. Lékařů a sestřiček z FNO.
Výbor schvaluje všechny naše důležité a velké nákupy, akce a
rozpočty. Scházíme se pravidelně, minimálně jednou za čtvrt roku a
máme tak možnost prodiskutovat dílčí cíle a kroky HAIMY.

ZÁV Ě RE Č NÉ SLOVO

TO JSME MY.
RODINA.
3+
Míša, Lucka, Radka,
+ personál FNO,
rodiny vážně
nemocných dětí
a VY!

DĚKUJEME, ŽE
JSTE NAŠÍ
SOUČÁSTÍ.

HAIMA Ostrava, z.s.
17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava
IČO: 66180864
Sp. zn. L 3540/KSOS
Krajský soud v Ostravě
www.haima-ostrava.cz
info@haima-ostrava.cz
Najdete nás na
Facebooku, Instagramu
a LinkedIn.

FINAN Č NÍ Č ÁST

FINAN Č NÍ Č ÁST

