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Základní údaje o nadačním fondu
Název

Nadační fond VITA HUMANA

Sídlo

Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01

IČ

269 73 391

Vznik

29. června 2005

Zřizovatel

David Židlický
Terezy Novákové 293/11, Brno 621 00

Účel fondu
Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny
na:
1. Rozvoj výzkumu a vzdělanosti v oblasti reprodukční medicíny, který směřuje
k prevenci vrozených vývojových vad a dědičných nemocí.
2. Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně
podmíněných vad a nemocí.
3. Podpora léčby neplodných párů s genetickými faktory neplodnosti.

Správní rada fondu
MUDr. Kateřina Veselá

předseda Správní rady

MUDr. Jan Veselý

člen Správní rady

Mgr. Richard Lang

člen Správní rady

Alena Hachlová

člen Správní rady

Silvie Řehůřková

člen Správní rady

2

Nadační fond VITA HUMANA - Výroční zpráva za rok 2005

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Rok 2005 byl pro Nadační fond VITA HUMANA
rokem jeho vzniku, ale zároveň již rokem
prvních úspěchů. Přestože každý začátek je
těžký, cítíme se šťastni - od října do prosince
2005 díky byly naší finanční podpoře, pomocí
speciálních technik reprodukční medicíny a
preimplantační genetické diagnostiky, zplozeny
tři děti. Stalo se tak u párů, které prakticky již
ztratily naději, že se kdy mohou stát rodiči
zdravého potomka. Podařilo se nám tak těmto
rodinám nejen pomoci, ale zároveň dokázat, že
náš cíl – přispět k tomu, aby se mohly narodit
zdravé děti i párům, kterým stojí v cestě k
naplnění jejich touhy závažné překážky - je
uskutečnitelný.
Nadační fond VITA HUMANA se rovněž zasadil o
další rozvoj prevence dědičných onemocnění
podporou rozvoje speciálních diagnostických
technik a pomohl zakoupit individuální pomůcky
– konkrétně speciální přenosný inhalátor velmi
potřebný pro dítě trpící cystickou fibrózou.
Věnovali jsme se rovněž přípravě projektu
CONGEN, který má za cíl mimo jiné seznámit
veřejnost s problematikou účinné prevence
vrozených vad a dědičných onemocnění u
zatížených rodin.
Nadační fond VITA HUMANA dokázal svoji pomoc realizovat díky nemalému přispění svých dárců i
díky neúnavné práci jedné zaměstnankyně a mnoha dobrovolníků.
Děkuji tedy všem dárcům, spolupracovníkům i členům Odborné komise NF, kteří pomohli náš cíl
začít naplňovat, za jejich podporu či obětavou práci. Zároveň bych ráda požádala všechny, kteří
mají tu možnost, aby svoji přízeň Nadačnímu fondu VITA HUMANA zachovali i v dalším roce. Počet
rodin a dětí, které budou potřebovat naši pomoc, neustále narůstá. Přejme tedy všichni Nadačnímu
fondu VITA HUMANA hodně pozitivní energie do dalšího roku jeho činnosti.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady
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Přehled o činnosti Nadačního fondu VITA HUMANA za rok 2005
Rok 2005 byl pro nadační fond rokem zakládajícím.
O činnosti a založení fondu proběhlo několik zpráv v denících MF Dnes, Zdravotnické
noviny, Rovnost a Právo.
Na prvním jednání Správní rady, které proběhlo 4. července 2005 byla jmenována odborná
komise Nadačního fondu VITA HUMANA ve složení:
Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

– odborník pro klinickou embryologii

MUDr. Ilga Grochová

– odborník pro klinickou genetiku

MUDr. Kateřina Veselá

– odborník pro reprodukční medicínu

MUDr. Jan Veselý, CSc.

– odborník pro reprodukční medicínu

MUDr. Jiří Chudáček

– odborník pro pediatrii

MUDr. Romana Gerychová

– odborník pro rizikové těhotenství

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

– odborník pro sexuologii

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

– odborník pro cytogenetiku

Během krátké doby obdržel nadační fond první žádosti o poskytnutí finanční podpory na
úhradu výkonů preimplantační genetické diagnostiky.
Na prvním jednání odborné komise které se konalo 25.10.2005, bylo doporučeno přidělení
příspěvku na provedení preimplantační genetické diagnostiky čtyřem párům. U dvou párů
bylo konstatováno, že je třeba doplnit chybějící informace v žádosti. Přidělená hodnota
příspěvku činila 277 000,00 Kč
Správní rada o přidělení příspěvků na základě doporučení odborné komise dne 31.10.2005
tyto příspěvky potvrdila a ty byly poskytnuty žádajícím párům.
Dále Nadační fond VITA HUMANA pomohl při zakoupení speciálního přístroje - přenosný
inhalátor.
Celková rozdělená částka za rok 2005 činila 406.234,- Kč
Celková finanční částka převáděná do roku 2006 činí 660 764,00 Kč
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Sponzoři nadačního fondu v roce 2005
Od založení fondu se díky činnosti členů správní rady podařilo kontaktovat a získat několik
sponzorů, jsou to společnosti Serono Pharma Services s.r.o., Ferring léčiva a.s., Pfizer spol. s.r.o.,
Třinecké železárny a.s.

Společnost Serono Pharma Services s.r.o.
Je mezinárodní společnost vyrábějící léky používané při poruchách plodnosti, sclerosis multiplex,
kožním lékařství, poruchám růstu a AIDS. Patří k předním světovým biotechnologickým firmám.
Provádí a široce podporuje vědecký výzkum.

Společnost Ferring léčiva a.s.
Je farmaceutická firma, která nepřetržitě pokračuje ve výzkumu a vývoji peptidových preparátů
analogických s přírodními hormony. Přípravky firmy Ferring slouží v porodnictví a gynekologii, při
léčbě neplodnosti, endokrinních onemocněních, onemocněních trávícího traktu. Podporuje
zdravotnictví a školství.

Společnost Pfizer spol. s.r.o.
Je mezinárodní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků v oblasti
kardiovaskulární onemocnění, cévní mozková příhoda, rakovina, cukrovka, osteoporóza, infekční
onemocnění a onemocnění centrálního nervového systému a rovněž léky používané v léčbě
neplodnosti. Sponzoruje řadu aktivit v oblasti zdravotnictví.

Třinecké železárny a.s.
Třinecké železárny jsou výrobcem ocelových dlouhých válcovaných výrobků. Byly založeny již v
roce 1839. Na současné výrobě oceli v ČR se podílejí více než jednou třetinou.

Společnost Organon Česká republika
Organon je jednou z vedoucích společností ve výzkumu a vývoji inovativních léků pro gynekologii,
psychiatrii, anesteziologii a léčbu kardiovaskulárních onemocnění - léků, které přispívají ke
zlepšení lidského zdraví a zvýšení kvality života. Její léky jsou důležité pro asistovanou reprodukci.
Podporuje zdravotnictví a školství.
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