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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
MUDr. Jan Veselý , CSc.
Mrg. Richard Lang
Alena Hachlová

předseda Správní rady
člen Správní rady
člen Správní rady
člen Správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Nadační fond VITA HUMANA, Svatá Kateřina 73, 678 01 ŠEBROV – KATEŘINA, IČO: 26973391
www.vitahumana.cz

Náš fond vznikl proto, aby podporoval pokroky v reprodukční medicíně a
genetice a pomohl přivádět na svět zdravé děti i v těch rodinách, kde
šance na zplození zdravého děťátka přirozenou cestou je velmi mizivá.
Máme skutečnost radost z toho, že se nám daří tento nelehký úkol
naplňovat. Během roku 2006 NF VITA HUMANA finančně podpořil techniky
mimotělního oplození a zejména preimplantační genetické diagnostiky
celkem u 11 párů a díky této pomoci bylo počato celkem 5 zdravých dětí.
Znamená to pro nás opravdu velmi mnoho. Zejména to, že naše činnost
má obrovský smysl a je potřeba ji dále intenzivně rozvíjet. Přes pomoc
sponzorů však Nadačnímu fondu stále chybějí prostředky ke zrealizování
plánovaných projektů a podpoře dalších rodin s dědičnými chorobami a
vývojovými vadami. Naším velkým přáním je do budoucna dát naději více
párům, kteří nám posílají desítky dopisů se žádostmi o pomoc a podporu.
Děkuji tedy zaměstnancům a dobrovolníkům NF, a neméně všem našim
dárcům i podporovatelům za to, že se podíleli na naplnění onoho malého
zázraku – početí vytouženého zdravého dítěte.
Věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří naše smělé záměry do budoucna
zrealizovat.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady
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Přehled o činnosti Nadačního fondu VITA HUMANA
za rok 2006
Celková rozdělená částka za rok 2006 činila 692.406, 51 CZK.
Částka 86.656,61 CZK byla věnována na zakoupení laboratorního přístroje za
účelem zdokonalení reprodukčně genetických vyšetřovacích metod. Částka
605.749,90 byla rozdělena mezi 11 párů se závažnými genetickými riziky, u
kterých početí zdravého dítěte přirozenou cestou bylo prakticky bez šance.
Následovalo početí celkem 5 zdravých dětí.

Sponzoři nadačního fondu v roce 2006
Celková přijatá částka od sponzorů činila v roce 2006 911.000,00 CZK.
Největší částky darovali následující farmaceutické společnosti:
Společnost Organon
je významnou biotechnologickou společností v terapeutických oblastech
neplodnosti, gynekologii a vybraných oblastech anesteziologie. Organon
má navíc rozsáhlé zkušenosti v oblasti CNS a obsáhlý výzkum v oblastech
imunologie a onkologie. Produkty společnosti Organon jsou distribuovány
ve více než 100 zemích po celém světě a ve více než 50-ti z nich má
Organon i své zastoupení. Společnost Organon, zaměřená na péči o lidské
zdraví, je obchodní jednotkou společnosti Akzo Nobel.
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.
Mezi další přispěvatele patří firmy: Medica Healthworld, BaljerZembrod,s.r.o., Lamex 01, s.r.o., Elektromont servis, s.r.o., Chempex
HTE, s.r.o.
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Další částky byly darovány fyzickými osobami, z nichž některé sami
osobně či u svých blízkých zakusili léčbu neplodnosti a přáli si zůstat
v anonymitě.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady
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