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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
Česká legislativa v roce 2009 stále ještě zcela nevyjasnila pojem
„nezisková organizace“, což činí problémy při interpretaci obecných
zákonů, které regulují i činnost nestátních neziskových organizací (NNO).
V roce 2009 vláda schválila novelu zákona o nadacích a nadačních fondech
a novelu zákona o obecně prospěšných společnostech. Obě novely čekají
na projednání parlamentem ČR. Dále byl vytvořen věcný záměr zákona o
statutu veřejné prospěšnosti, který bude předložen k projednání vládě ČR.
V roce 2009 bohužel pokračoval obecný trend, který se s nástupem krize
objevil, a sice omezit podporu neziskového sektoru, v této oblasti tedy
nedošlo tedy k zásadním pozitivním změnám. Veřejnost stále ještě
respektuje paternalistickou roli státu a očekává, že odpovědnost za
naplnění potřeb občanů má právě stát a veřejná správa. Přesto si
veřejnost již uvědomuje, že NNO obecně její potřeby zastupují.
Stejně jako ostatní NNO se snažíme získat přehled o potřebách společnosti
v našem segmentu, a stejně jako ostatní NNO nemáme dostatečné
kapacity pro marketingový průzkum konkrétních potřeb veřejnosti,
respektive našich cílových skupin. Tyto potřeby NNO stanovují tedy na
základě odhadu.
Vzhledem k aktuálně se snižující podpoře z EU fondů dále roste tlak na
neziskové organizace rozvíjet individuální a firemní fundraising. V roce
2009 na rozdíl od předchozích let klesá zaměstnanost v důsledku
pokračující ekonomické krize, ale stále chybí dostatek schopných
manažerů, specializovaných na činnost NNO, naopak se zvyšuje trend
přechodu zaměstnanců NNO do veřejného a podnikatelského sektoru.
Stále platí že, jsme významně odkázáni na činnost dobrovolníků.
Velké a stabilní firmy, především nadnárodní, stále pracují na vlastní
společenské odpovědnosti. V roce 2009 se v důsledku ekonomické krize
dále snížila podpora ze strany firem. Firmy místo finančních prostředků
nabízí dobrovolnickou práci svých zaměstnanců. Stejně reagují i
jednotlivci – podnikatelé. Taková podpora ale bohužel zdaleka neřeší
problémy, se kterými se NNO musejí vyrovnávat a potřeby žadatelů, kteří
se na NF VITA HUMANA obracejí.
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
obecně vcelku vysoce náročný a vyžaduje skutečně dobrou a tudíž
nákladnou komunikační kampaň. Touto cestou se snažíme ubírat již
několik let, bohužel zatím neúspěšně. Přes velmi kvalitní připravenost
našich projektů ani letos rada pro DMS našemu NF statut DMS nepřidělila.
Nadační fond VITA HUMANA, Svatá Kateřina 73, 678 01 ŠEBROV – KATEŘINA, IČO: 26973391
www.vitahumana.cz

Naším cílem je pro příští období zvýšit podíl prostředků k přerozdělení,
abychom mohli vyhovět více žadatelům o podporu. Nečekáme, že příští
rok již budou následky krize zažehnány, ale i přes tuto obecnou nepřízeň
vůči NNO v našem snažení vytrváme.

Poděkování
Děkuji tímto všem partnerům, sponzorům i drobným dárcům za
jejich podporu a pomoc nadačnímu fondu.
Oceňuji rovněž práci všech pracovníků a dobrovolníků, kteří se na
chodu NF VITA HUMANA podíleli v uplynulém roce a jejichž dobrá vůle je
základní podmínkou činnosti NF.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady
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Přehled o činnosti Nadačního fondu VITA HUMANA
za rok 2009
Celková rozdělená částka za rok 2009 činila 343.200,- CZK. Částka 304.200,byla použita jako příspěvek na školení dvou mladých nadějných vědců, kteří se
zabývají preimplantační genetickou diagnostikou, ve vývojové laboratoři
Univerzity v Cambridge. Částka 39.000,- byla použita jako příspěvek páru na
léčbu metodou preimplantační genetické diagnostiky.

Sponzoři nadačního fondu v roce 2009
Celková přijatá částka od sponzorů činila v průběhu roku 2009 celkem
589 000,- CZK.
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.
Další částky byly získány z tzv. „berdie poolu“, hraného profesionálními
golfovými hráči v rámci turnaje REPROMEDA CUP OPEN 2009 a z dražby
výstroje českých profesionálních golfistů pořádané v rámci tohoto turnaje.
Sepes promotion, s.r.o., je PR a promo agentura, zabývající se pořádáním
kulturních, sportovních, kongresových a společenských akcí
Hošek Motor, a.s.
Je držitelem zastoupení stuttgartské automobilky Mercedes-Benz,
s prodejním a servisním areálem v Brně-Vinohradech pak naše společnost
dokončila v roce 1996. Společnost nabízí celý sortiment vozů MercedesBenz, Chrysler a Jeep, Mitsubishi Fuso a Dodge.
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Přehled darů
drobní dárci
Beaufor Ipsen
Sepes Promotion
Rubest s.r.o.
Hošek Motor
Jana Hlaváčková
Schering-Plough
Sbírky v průběhu REPROMEDA CUP
Berdie pool REPROMEDA CUP
Petr Šustek
GAP Invest, a.s.
REPROMEDA SERVICES, s.r.o.
celkem
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MUDr. Kateřina Veselá
Předsedkyně správní rady
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