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Sídlo
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269 73 391

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

Manažer fondu
Jaromír Jandl
Nadační fond VITA HUMANA, Svatá Kateřina 73, 678 01 ŠEBROV – KATEŘINA, IČO: 26973391
www.vitahumana.cz

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Nadační fond VITA HUMANA vznikl proto, aby pomohl přivádět na
svět zdravé děti i v těch rodinách, kde šance na zplození zdravého děťátka
přirozenou cestou je velmi mizivá. Zejména chceme pomáhat těm párům,
kde existuje riziko přenosu závažného a hendikepujícího dědičného
onemocnění nebo vývojové vady, či které brání narození zdravého
potomka. O naši pomoc je stále větší a větší zájem, protože párům
s genetickou zátěží se díky pokrokům v reprodukční medicíně a genetice
může dostat skutečně efektivní prevence přenosu těchto závažných
defektů. Finančně se však jedná o léčbu v řádech za desítky a statisíce
korun, které však nelze získat z prostředků veřejného zdravotního
pojištění a jiné cesty a řešení stát nenabízí.
Oprávněných zájemců o pomoc je tedy mnoho. Problém je však
jinde. Oslovování firemních partnerů, pořádání benefičních akcí a získávání
drobných darů od jednotlivců však na pokrytí potřeb tak velkého množství
žadatelů nestačí. Je tu opravdu mnoho párů, které naši pomoc potřebují a
skutečně ji nemohou dostat od státu ani systému veřejného zdravotního
pojištění. Pokud má naše pomoc být i nadále efektivní, potřebujeme
postoupit do další dimenze a plošně oslovit další potenciální dárce,
ochotné na dobré a podstatné věci přispět. Jsme zde proto, abychom
pomohli a pomoc, kterou zprostředkováváme a činnost, kterou vyvíjíme,
má nesmírný dopad na život celé naší společnosti. Zdravotní a sociální
hloubka problému je natolik zjevná, že jsme jako řádní členové Asociace
nadačních fondů Fóra dárců nezapochybovali o tom, že vstup do systému
DSM je zcela oprávněný.
Z důvodů pro nás dosud neznámých a nevysvětlených, však
bohužel ty osoby, které rozhodují o možnosti tento veřejný prostor dát
neziskovým organizacím k dispozici a umožnit jim zapojit se do systému
DMS (dárcovských sms), společenskou i lidskou naléhavost takového
projektu nespatřili.
Opakované odmítnutí k přejetí do projektu DMS jsme ze strany Fóra
dárců opravdu nečekali. Neznamená to pro nás však, že se jakkoliv
vzdáme našich představ o budoucnosti prevence závažných dědičných
chorob a vrozených vývojových vad. Naším velkým přáním je dát naději
více párům, kteří nám posílají desítky dopisů se žádostmi o pomoc a
podporu a napřeme tímto směrem veškeré naše síly.
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Poděkování
Děkuji všem našim dárcům i podporovatelům a stejně tak i
zaměstnancům a dobrovolníkům NF, že se podílejí na naplnění onoho
malého zázraku – početí vytouženého zdravého dítěte v rodině, kde se již
na zázraky věřit přestalo.
Věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří naše záměry zrealizovat a
v budoucnosti pomoci většímu počtu párů.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady
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Přehled o činnosti Nadačního fondu VITA HUMANA
za rok 2007
Celková rozdělená částka za rok 2007 činila 158.000,- CZK. Byla použita jako
příspěvek na léčbu dvěma párům. Jednomu z těchto párů se již narodilo zdravé
dítě.

Sponzoři nadačního fondu v roce 2007
Celková přijatá částka od sponzorů činila v průběhu roku 2007 celkem
740.500,- CZK (v účetnictví zaokrouhleno v tisících na 741). Vzhledem
k tomu, že částka 200.000,- Kč přišla na účet nadačního fondu
28.12.2007, převáděla se tato částka k přerozdělení do dalšího roku a
fond hospodařil v roce 2007 s částkou 540.500,- Kč (v účetnictví
zakrouhleno v tisících na 541).
Největší částky darovali následující společnosti:
Společnost Serono Pharma Services s.r.o., v průběhu roku 2007 po fúzi
s názvem Merck Serono, 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 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 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 SLOT Game, a.s., je provozovatelem sázkových a herních
zařízení, a dle zákona 2025/1990Sb. odvádí část výtěžku na veřejně
prospěšnou činnost.
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Další částky byly získány z tzv. „berdie poolu“, hraného profesionálními
golfovými hráči v rámci GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR 2007
REPROMEDA CUP a darovány fyzickými osobami v rámci sbírek na našich
benefičních akcích.
Merck Serono
Organon
Slot Game
sbírky
PGA
Ferring

MUDr. Kateřina Veselá
Předsedkyně správní rady

300 000
270 000
40 000
90 000
30 000
10 500

Jaromír Jandl
Manažer NF
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