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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

Manažer fondu
Jaromír Jandl
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
V celoevropském kontextu nyní žijeme v období, kdy se slovo „krize“
skloňuje ve všech pádech. Ačkoli se valná většina nestátních neziskových
organizací vyrovnává s nedostatkem financí již delší dobu, v současnosti
je mnohými neziskovými organizacemi vliv této krize pociťován silněji.
Potenciální korporátní dárci zcela pochopitelně škrtají rozpočty a zavádějí
úsporná opatření. Kromě obecně diskutovaných důsledků na státní i
evropskou ekonomiku postupně tento problém dorazil i do ekonomiky
NNO. Obecně se nyní diskutuje, kdy a za jakých podmínek mají nestátní
neziskové organizace (NNO) právo existovat. Občas se i na odborných
akcích zaměřených na management NNO vyskytnou i takové neoliberální
názory, že organizace, které finanční krizi neunesou, pracují neefektivně,
a jejich činnost je tedy možné postrádat. Na druhou stranu je nutné brát v
potaz skutečnost, že tyto NNO zmírňují dopady krize či nabízejí pomoc
lidem, kterých se krize dotýká a v mnohých oblastech neziskový sektor
služby státu vysloveně supluje a tak je to i v případě Nadačního fondu
VITA HUMANA.
Podle OECD je v neziskovém sektoru zaměstnáno 5 – 7% populace. Podle
současného ministra pro lidská práva, Michaela Kocába, zažívá neziskový
sektor největší nárůst důvěry. A proto je třeba se zamýšlet nad tím, jakou
cestou pokračovat dále. Více než dříve pociťujeme legislativní a daňové
zábrany rozvoje činnosti NNO, které se již leckde v zahraničí podařilo
odstranit. Charita je v českém kontextu prozatím zdaňována a novela
zákona podle názoru Ministerstva financí příliš v úvahu. Celkově se
bohužel zdá, že v českém kontextu prozatím chybí politická vůle vytvořit
pro tzv. třetí sektor odpovídající podmínky.
Pro velké, mezinárodní firmy je koncept podpory NNO vesměs
strategickým nástrojem. V současnosti spíše než finanční podporu však
nabízí korporátní sektor vzdělávání, předávání informací, případně
zapojení vlastních zaměstnanců v NNO atd. Hledá tedy v neziskovém
sektoru spíše partnera a často žádá určitou reciprocitu. Samozřejmě se
jedná o velmi důležitou a zajímavou možnost pro rozvoj NNO, přesto zde
zůstává několik problémů. Kromě již zmíněné skutečnosti, že podpora
NNO korporátním sektorem v současnosti většinou nezahrnuje konkrétní
finanční prostředky, střetají se zájmy a různé hodnoty, které jsou pro
korporátní a neziskový sektor specifické. Tedy v době krize firemního
dárcovství se jako jeden z mála efektivních modelů stále jeví projekt
dárcovské SMS (DMS), i ten je však pro NNO relativně náročný a vyžaduje
skutečně dobrou komunikační kampaň. Touto cestou se také snažíme
ubírat a půjdeme jí i do budoucna. Naším cílem je pro příští období zvýšit
podíl prostředků k přerozdělených, abychom mohli vyhovět více
žadatelům o podporu.
Nadační fond VITA HUMANA, Svatá Kateřina 73, 678 01 ŠEBROV – KATEŘINA, IČO: 26973391
www.vitahumana.cz

Poděkování
Děkuji tímto všem společnostem i jednotlivcům za jejich podporu a
pomoc nadačnímu fondu. Oceňuji rovněž práci všech pracovníků a
dobrovolníků, kteří se na chodu NF VITA HUMANA podílely v uplynulém
roce.
Pevně věřím, že v následujícím roce se nám s pomocí všech
podporovatelů podaří završit naší dlouhodobou snahu o přidělení statutu
DMS a realizovat veškeré plány a záměry na další období.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady

Přehled o činnosti Nadačního fondu VITA HUMANA
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za rok 2008
Celková rozdělená částka za rok 2008 činila 180.000,- CZK. Byla použita jako
příspěvek na léčbu metodou preimplantační genetické diagnostiky.

Sponzoři nadačního fondu v roce 2008
Celková přijatá částka od sponzorů činila v průběhu roku 2008 celkem
583 895,- CZK (v účetnictví zaokrouhleno na 584 tisíc).
Největší částky darovali následující společnosti:
Společnost Schering-Plough
je významnou biotechnologickou společností v terapeutických oblastech
kardiovaskulárních chorob, onemocnění centrální nervové soustavy,
imunologie, infekčních chorob, onkologie, respiračních chorob, a
v neposlední řadě v oboru gynekologie a léčby neplodnosti.
Společnost Pfizer
je mezinárodní farmaceutické společnosti zaměřené na výzkum a vývoj
nových léků. Výzkum nových léčiv společnosti Pfizer zahrnuje stovky
výzkumných projektů. Oblasti zájmu kromě jiného jsou kardiovaskulární a
nádorová onemocnění, diabetes, osteoporóza, infekční onemocnění,
onemocnění zraku, centrálního nervového systému a reprodukční zdraví.
PGA Service Marketing, s.r.o., je servisní organizace, která zajišťuje
marketingové služby pro Asociaci profesionálních golfistů České republiky.
Společnost Yotiva
je mediální a marketingová společnost, vytvářející a spravující systémy pro
komunikaci prostřednictvím digitálních informací a obrazů. Zajišťuje např.
velkoplošné projekce pomocí LED obrazovek a HOLO displejů, on-line
internetové přenosy a archivaci záznamů, TV infokanály v hotelích v České
republice.

Další částky byly získány z tzv. „berdie poolu“, hraného profesionálními
golfovými hráči v rámci GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR 2008
REPROMEDA CUP a z dražby výstroje českých profesionálních golfistů
pořádané v rámci tohoto turnaje.
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Přehled dárců
Yotiva
Elektromont
Pfizer
Organon
REPROMEDACUP - dražba
Pavel Zeman
Pfizer
PGA Service Marketing
celkem přijato

MUDr. Kateřina Veselá
Předsedkyně správní rady
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