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PŘEDSTAVENÍ 

 

Spolek HAIMA Ostrava, z. s. vznikl v prosinci 1996. Působíme při dětském 

hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO) jako 

sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jsme nezisková organizace, 

která si klade za cíl usnadnit vážně nemocným dětem pobyt v nemocnici a 

ulehčit jejich návrat do běžného života. 

Ve spolupráci s Oddělením dětské hematologie a hematoonkologie FNO 

získáváme finanční prostředky pro zkvalitnění a zpříjemnění pobytu pacientů 

v nemocnici i pro zajištění pravidelných letních a zimních táborů a dalších aktivit 

pro tyto děti, které se někdy jen obtížně začleňují mezi své zdravé vrstevníky. 

Děkujeme, že nám pomáháte. JEN SPOLEČNĚ TOHO DOKÁŽEME VÍC. 

 

 

ČLENOVÉ VÝBORU 

 

MUDr. Iveta Žídková 

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn 

Michaela Češková 

Jana Trávníčková 

Zuzana Rúberová 

 

 

TÝM SPOLKU 
 

Ředitelka – Michaela Češková 

Koordinátorka – Lucie Brodová 
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ÚVODNÍ SLOVO 

 

HAIMA Ostrava je malý spolek, který se snaží dělat velké věci a to, že pečuje 

o onkologicky a chronicky nemocné děti, jejich rodiny a sourozence.  

Dlouhodobý pobyt v nemocnici je pro léčené děti i jejich rodiny hodně náročný. 
Jak po fyzické stránce (děti musí podstoupit spoustu vyšetření, zákroků, dostávají 
chemoterapii a další léky), tak po té psychické (kdy rodinu často přepadá strach 
z budoucnosti, izolace, ztráta soukromí v nemocnici, úplná změna každodenního 
režimu, často i výpadek příjmu jednoho z rodičů, který pečuje o nemocné dítě). 
 
Našim posláním a cílem v HAIMĚ je usnadňovat těmto dětem pobyt v nemocnici 

a ulehčit jejich začlenění zpět do běžného života. 

A jsme nesmírně vděční, že můžeme s pokorou prohlásit, že naše práce má smysl. 

Potvrzuji nám to vyléčené děti, které se k nám vracejí aby následně pomohly 

a dodaly sílu dalším nemocným dětem. Potvrzujete nám to i vy, naši skvělí 

partneři a sponzoři. Opakovaně nás finančně podporujete, často úplně sami od 

sebe posíláte peníze a ani nevyžadujete zpětnou vazbu. Je to pro nás velká pocta 

a zároveň závazek, že v naší práci nemůžeme polevit. 

Během léčby se vytvoří zvláštní společenství. Velká rodina lékařů, sester, rodičů 

i dětí. Díky tomu, že se s našimi dětskými pacienty známe z nemocnice, zažíváme 

společně horší ale následně i ty lepší časy. A to když konečně po intenzivní léčbě 

vyrážíme na ozdravné pobyty. Do přírody, krásného prostředí, mezí ostatní děti, 

kde můžeme společně oslavovat, radovat se a konečně si opět užívat dětství 

v jeho nejkrásnější podobě.  

Toto všechno bychom nemohli dělat bez vaší dlouhodobé důvěry, podpory 

a přízně. A za to vám z celého srdce děkujeme.  

 

Protože "jen společně toho dokážeme víc." 

 

Za HAIMU Ostrava, z.s. 

Michaela Češková a Lucie Brodová 
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HLAVNÍ CÍLE 

Cílem spolku je: 

a) humanizace náročné léčby dětí s poruchou krvetvorby a /nebo závažným 

akutním i chronickým onemocněním 

b) organizace a zajištění rekondičních pobytů pro děti a dospívající s rodiči, ke 

zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, jejich rodičů a sourozenců - usnadnění 

návratu do běžného života 

c) organizace a zdravotnické zajištění krátkodobých rehabilitačních, sportovních 

či kulturních pobytů v ČR či v zahraničí dětí a rodin s poruchou krvetvorby a / 

nebo závažným akutním i chronickým onemocněním 

d) vydávání edukačních a propagačních materiálů s cílem zlepšit informovanost 

dětí, rodičů, zdravotnického personálu i širší veřejnosti 

e) pomoc rodinám dětí s poruchou krvetvorby a / nebo závažným akutním 

i chronickým onemocněním, které se ocitly v těžké životní situaci, spolupráce 

s hospici pro děti a mládež, nákup či zapůjčení zdravotních pomůcek, které 

nehradí pojišťovna 

g) zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím 

personálem a rodičů navzájem - pořádání přednášek, seminářů, kulturní 

a vzdělávací akce, relaxační program pro doprovázející rodiče 

h) podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti 

s poruchou krvetvorby a/nebo závažným akutním či chronickým onemocněním, 

nákup odborné literatury a učebnic 

i) organizace a podpora volno-časových aktivit v době hospitalizace-materiální 

a finanční zabezpečení 

j) přímé pořizování přístrojů (zdravotnických, laboratorních, kancelářských 

apod.), pomůcek a zařízení nebo poskytování dotací k jejich pořízení pro hemato-

onkologické oddělení a dalším specializovaným pracovištím, zabývajícím se 

diagnostikou a léčbou dětských pacientů 

k) organizováním či podporou odborných a společenských akcí 
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FORMY A TYPY POMOCI 

• Zajišťujeme nákup hraček, výtvarných potřeb, časopisu, knih a dobrůtek 
pro děti (které obdrží jak během pobytu v nemocnici, tak při různých 
akcích) 
 
Organizujeme: 

•  Tvořivé středy a tvůrčí dílničky na dětském hematoonkologickém 
oddělení FNO 

• Zábavná odpoledne pro všechny hospitalizované děti (Velikonoční 
pomlázka, Den dětí, Strašidýlkové odpoledne, Mikulášská párty, Vánoční 
večírek 

• Tradiční letní tábor pro děti po onkologické léčbě 

• Výjezdy a akce pro rodiny s dětmi po léčbě (Babí léto, Zimní nebo jarní 
ozdravný víkendový pobyt na horách, Tančím srdcem, Den onkologických 
dětí, Cyklotour Na kole dětem, Dolnoslezské onkologické hry, Noc v ZOO 
atd.) 
 
Zajišťujeme 

• Úpravu a zlepšování nemocničního prostoru (rekonstrukce oddělení, 
výzdobu…) 

• Školení zdravotního personálu a nákup potřebného vybavení do 
nemocnice, které usnadní rodičům dlouhodobý pobyt v nemocnici 

• Věcnou pomoc vážně nemocným dětem v sociálně slabších rodinách – 
nákupem oblečení, hygienických a zdravotních pomůcek atd.  

• Psychickou a intervenční pomoc rodičům i dětem (osobně 
i prostřednictvím telefonu). 
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PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2019 

 

Den onkologických dětí 11. 02. 2019 

 

Parádní akce v hotelu Park Inn (nyní Quality hotel Ostrava City), kdy se setkávají 

rodiny s dětmi po akutní léčbě s rodinami již zcela uzdravených dětí. Akce se nese 

ve velmi přátelském, veselém a uvolněném duchu. Pro každého je nachystán 

bohatý program – jako poděkování za to, čím si rodiny prošly během léčby. 

Maminky se mohou nechat opečovávat kosmetičkou, kadeřníkem, manikérkou, 

masérkou, nabídnout si výborný nealkoholický koktejl, ušít si třeba čepici, nechat 

se naportétovat. Pro tatínky je zajištěn odvoz luxusním vozem do blízkého 

pivovaru – kde je zajištěná prohlídka s ochutnávkou. A děti, o ty se postarají 

animátoři Hitrádia Orion spolu se Zdravotními klauny a ostatními. Mohou si 

zahrát stolní fotbálek, vyzkoušet střelbu z laserové zbraně, nechat si namalovat 

krásný obrázek na obličej, prozkoumat záhady vědy a techniky a mnoho dalšího. 

A samozřejmě je pro všechny připraveno báječné občerstvení, fotokoutek 

a spoustu dárečků. 

 

Hlavním cílem akce je dodat rodinám sílu a optimismus. "Chceme všem říct, že 
se život opravdu zastavil jen na chvíli. I proto se odpoledne zúčastní i rodiny 
uzdravených dětí, které budou tou největší podporou."   
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Pravidelné tvořivé středy na dětském hematoonkologickém oddělení FNO 
 
Pravidelně ve středy bývá na 
dětské „hemačce“ vždy alespoň 
trochu veseleji. Sestřička „Žirafa“ 
pravidelně přichází na oddělení a 
s ní přichází dobrá nálada 
spoustu skvělých nápadů na 
tvoření s dětmi i s rodiči. 
Momentálně je v kurzu velmi 
oblíbené pískování, ale děti také 
rády vyrábějí různá mýdla, 
ozdoby, dárečky atd. Sestřička 
Žirafa však nezapomíná ani na 
rodiče, dokáže vždy povzbudit, poradit, rozesmát a dodat jim tak novou odvahu 
a sílu do dalšího boje s nemocní, za což jsou všichni nesmírně vděční. 
 
 
 
30. 5.  Den Dětí – Pirátské odpoledne 
 

U nás se malí 
hospitalizovaní pacienti 
nenudí. Důkazem bylo 
Pirátské odpoledne, 
které se konalo 30.5. 
2019 na oslavu 
mezinárodního dne dětí. 
Připravený program děti 
zavedl na pirátskou 
stezku plnou zapeklitých 
úkolů. Jen zkuste projít 
přes lávku, pod níž 

proplouvají žraloci nebo najděte jen tak klíče od pokladu. Našim malým pirátům 
oděným v nápaditých kostýmech se to povedlo a každý z nich si kromě zážitku z 
krásného odpoledne odnesl i pirátskou minci. Na konci čekala sladká odměna a 
pirátská čepice s přáním brzké plavby z nemocnice domů. 
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17. 6. Den s Porsche 
 
Tuto akci, kterou pro nás již několik let připravují naši partneři ocení zejména 
mužské osazenstvo, i když ani dámy a slečny nepohrdnou. Projet se krásnými, 
nablýskanými a silnými vozidly je přece sen mnohých z nás. Letos nám navíc 
přálo počasí, a tak si děti mohly užít i ostatní venkovní atrakce. Děkujeme 
partnerům, že tuto akci pro naše rodiny s dětmi po léčbě organizují. 

 
 
 
Červenec 2019 - Letní tábor pro děti na Ranči v Kostelanech 
 
Letní tábory jsou pro děti nezapomenutelným zážitkem. Konečně se po dlouhých 
dnech v nemocnici můžeme setkat v krásném prostředí – obklopení nádhernou 
přírodou a čerstvým vzduchem. S naší pomocí se děti postupně vracejí do 
normálního života. Vzhledem k tomu, že se s dětmi po tak náročné léčbě moc 
dobře známe, dokážeme připravit program přesně na míru. A tak na táborech 
vládne přátelská, rodinná atmosféra. 
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Letos opět byly dny nabité pestrými aktivitami – jezdilo se na koních, střílelo 
z luku i házelo tomahavkem. Děti zažily westernové představení, hledali šerifům 
poklad a dokonce přežili noční stezku odvahy. Nechyběl ani celodenní výlet na 
hrad Buchlov a do Aquaskanzenu v Modré. A při tom všem jsme zvládli také 
soutěž družstev v různých dovednostech, včetně těch westernových. Každý den 
vládla dobrá nálada, ve které nám pomohlo i krásné počasí, skvělá kuchyně a 
hlavně bezva parta dětí. 
 
 
16. 10. 2019 – Tančím srdcem 
 
Tančím srdcem je projekt, který nám 
pomáhá zlepšovat prostředí Kliniky 
dětského lékařství FNO a hlavně je to 
odpoledne nabité tancem, báječnou 
hudbou a skvělou atmosférou. Když se 
totiž domluví parta skvělých lidí se srdcem 
na pravém místě, nikdy to nemůže 
dopadnout špatně. Děti i dospělí tančili o 
jak o život a všichni jsme si to náramně 
užili 
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Říjen 2019 – Strašidýlkové odpoledne 
 
Myslíte si, že je v nemocnici na hemačce bezpečno? 
TAK TO POZOR! Poletují tam netopýři a pochodují 
pavouci. Doporučujeme zalézt a nevycházet ven. 
(Případně se schovat mamince nebo medvědovi do 
náruče). Ano, strašidýlkové odpoledne se moc 
vydařilo a povedlo se nám společnými silami vytvořit 
nádherně strašidelné ozdoby.  
 
 
 
 
 
5. 12. 2019 – První rozsvícení Vánočního stromu před Klinikou dětského 
lékařství a Mikulášská párty 
 
Letos POPRVÉ se před Klinikou dětského lékařství FN Ostrava rozzářil VÁNOČNÍ 
STROM. Těší vás pohled z 
okna na rozsvícené vánoční 
stromy a nazdobené domy a 
ulice? Děti ten pohled přímo 
zbožňují ...je to první příslib 
toho, že Vánoce opravdu 
přicházejí! A my jsme moc 
rádi, že se tento pohled mohl 
poprvé naskynout i 
nemocným dětem, které se 
léčí na Klinice dětského 
lékařství FN Ostrava.  

 
 
Neváhali jsme a nakoupili světelné 
řetězy, zajistili odborný personál, 
který provedl montáž a společně 
s partnery připravili báječné 
mikulášské odpoledne.  
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A pohádkové odpoledne se opravdu povedlo. Děti, rodiče, personál i všechny 
pohádkové (i nepohádkové) bytosti byly nadšené! Vestibulem se nesl radostný 

smích, cinkání zvonečků i 
rolniček, voněly perníčky i punč a 
k tomu nám porubská kapela 
hrála kouzelné písně na trubky a 
jiné hudební nástroje. Bylo to 
krásné...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA CELOROČNÍ PODPORU A PŘÍZEŇ, KTERÉ SI 
NESMÍRNĚ CENÍME. DĚKUJEME! JEN SPOLEČNĚ TOHO DOKÁŽEME VÍC!  
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PŘEHLED DALŠÍCH ČINNOSTÍ 

 

* V průběhu celého roku jsme se setkávali se sponzory (jak firemními, tak 

soukromými osobami), kteří nás finančně podporují nebo donášejí dětem 

obrovské množství dárků.  

* Účastnili jsme různých „firemních“ akcí, na kterých  jsme mohli převzít šeky pro 

náš spolek a tímto vám všem partnerům a sponzorům moc děkujeme. 

* Na podzim jsme se také věnovali předělávání našich webových stránek – aby 

byly přehlednější a mohli jsme Vás jejich prostřednictvím lépe informovat o 

aktuálním dění v HAIMĚ Ostrava. 

* Nakupovali jsme spoustu důležitých a velmi potřebných věcí: například 

sedačkový výtah pro naši pacientku, sedací vak a hry na podporu kognitivní 

rehabilitace, polohovací pomůcky z mikroplyše na dětské ARO, peřiny, polštáře 

a povlečení na "hemačku", spací overaly pro děti (velké i ty malé) s různým 

motivy a spoustu dalších věcí.. 

Bylo toho opravdu hodně (a hodně nás toho ještě čeká) a my VÁM VŠEM ještě 

jednou moc děkujeme za důvěru, které si nesmírně ceníme. 
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PARTNEŘI 
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a mnoho dalších…. DĚKUJEME!  



18 
 

FINANČNÍ ČÁST 
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