
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



Náš spolek vznikl spojením 4 maminek, kterým apolinářští neonatologové zachránili děti. Naši kluci –
Přéma (420g), Maty (730g), Tobík (800g) a Šíma (960g) by tu bez jejich báječné péče nebyli. 

Zemská porodnice u Apolináře je jedním z 12 perinatologických center v České republice.A je právě
tím centrem, které se věnuje záchraně nejmenších miminek s hmotností pod 500 gramů nebo
narozených před 24. gestačním týdnem. Péče o takové novorozence je velice nákladná, drtivá většina
financí, které porodnice dostane, se vynaloží na přístroje a léky, které přímo udržují předčasně
narozená miminka naživu.

Naším cílem je získat finance na to,
abychom zpříjemnily často velmi dlouhý
pobyt v porodnici mamince i miminku, a
zároveň také usnadnily práci personálu. 
Nově se snažíme získat prostředky na
přístroje, které pomáhají zachránit
životy nezralých novorozenců a snižují
riziko zdravotních následků předčas-
ného porodu. Všechny projekty předem
konzultujeme přímo s personálem
neonatologie, se kterým jsme v úzkém
kontaktu.



V roce 2020 se nám podařilo
Uspořádat jeden Pidibazar a odstartovat jeho
provoz online.
Vydat nádherný charitativní kalendář.

Děkujeme Point4me s.r.o. a Aleši Bučkovi.



Díky úžasné práci truhláře se podařilo opravit kuchyňky i úložné prostory oddělení. 
Personálu jsme zakoupily 14 nových kancelářských křesel. 
20 krásných kancelářských židlí jsme získaly darem od ČSOB.
Zprostředkovaly jsme předání 2 mikrovlnných trub, 2 rychlovarných konvic, 2 kapslových
kávovarů a  jedné myčky.

Prostory porodnice jsme opět zušlechtily



vibrační lehátko do inkubátoru
dečky do inkubátoru
hnízdečka
zavinovačky
čepičky
povlečení a prostěradla
šátek na nošení dětí

Podařilo se nám pro ně získat

Obdarovaly jsme malé pacienty



Díky laskavým dárcům jsme mohly pomoci stovkami našitých roušek a krémů na dezinfekcí
podrážděné ruce personálu.

Naše díky patří
Pavlu Korberovi, firmám Nivea, Alpa, Veleda, Avon, Top Vet za krémy. 
Za ústenky pak Krásné mamce, Lady AnnaHell, Knoflíku, Hamru a všem úžasným švadlenkám.

Pomohly jsme v boji s Covid – 19



V průběhu roku jsme sestřičkám i maminkám nadělily něco čokolád a ku příležitosti Světového dne
předčasně narozených dětí přinesly lahodné domácí perníčky pro personál i maminky. Pravidelně také
zásobujeme kávovými kapslemi.

Nejen před Vánoci jsme předaly něco na zub



141.813 Kč – výtěžek ze sbírky, výtěžek z Pidibazaru a z prodeje kalendářů,
výtěžek z akcí (Zeleneč a Kunrafest)    
34.407,80 Kč – dary získané prostřednictvím Darujme.cz   
698.617 Kč – dary získané od přímých dárců (fyzické i právnické osoby)

875.688 Kč jsou příjmy našeho spolku za rok 2020

Z toho:
      

322.500 Kč pak tvoří zprostředkované dary od Život dětem o.p.s., NF Fann dětem
a Nadace Just CS

Podařilo se nám získat více než jeden milion korun!



Dvou klokánkovacích křesel Linet v ceně 55.662 Kč. Jedno z nich jsme pořídily díky
NF Mana potřebným, kterým děkujeme.

Horkovzdušné ohřívačky mateřského mléka v ceně 51.425 Kč z grantu společnosti
Tesco stores a.s.

Koupi dalších dvou ohřívaček se nám podařilo zprostředkovat díky NF Fann Dětem. 

Vybrané prostředky jsme využily ke koupi

Děkujeme!



Přístroj eliminuje riziko pochybení při intubaci miminek, která je častým a velmi náročným
úkonem, s ohledem na váhu maličkých pacientů. 

Za možnost jej pořídit děkujeme:
 

Život dětem o.p.s.
Pražská energetika a.s.

Také:
Padok Beta s.r.o.
3D Fitness s.r.o.
JB Sport s.r.o.
Raiffeisen leasing s.r.o.
a laskavým dárcům.

Videolaryngoskop v ceně 531.568 Kč



Modul, díky kterému bude možné odvézt pacienta ze sálu
v tom inkubátoru, který mu bude domovem po následující
dny a týdny. V kombinaci s resuscitačním lůžkem docílíme
minimalizaci manipulace s novorozencem.

Děkujeme: 

Net4gas s.r.o.
ČPP a.s.
KRÁSNÝ zdravotnická technika s.r.o.
a všem laskavým dárcům.

Transportní modul k inkubátoru v ceně 181.500 Kč



Umožní zajistit životní  funkce  miminka  bezprostředně
po porodu přímo u maminky. Je díky němu možné nechat
dotepat pupečník a minimalizovat manipulaci s křehkým
novorozencem. Celou stabilizaci je také zároveň možné
 nahrát, k pozdější výuce lékařů.

Pořídit jsme jej mohly díky:

Život dětem o.p.s.
ČEPS a.s.
Armandi Therapy Clinic s.r.o.
Juno Moneta z.s.
a spoustě laskavých dárců

Resuscitační lůžko v ceně 235.000 Kč



Dva kusy pelíšků Neobed a náhradní ruce jsme
zakoupily díky Nadaci České pošty.

Další tři pelíšky jsme mohly pořídit díky Nadaci
Just CS.

Pelíšky Neobed Intensive v ceně 24.186 Kč



V ceně 15.195 Kč jsme mohly pořídit
díky pomoci Nadačního fondu Albert.

Přehozy přes inkubátory



předaly zbývající klokánkovací křesla
pořídily náhradní lžíce k videolaryngoskopu, aby nic nebránilo plynulému provozu
do prostoru pro maminky na IMP pořídily novou skříňku s lednicí a mikrovlnnou
troubou pro maminky
postaraly se o rekonstrukci neonatologické ambulance a její čekárny
znovu otevřely a realizovaly projekt kamer nad inkubátory
dál zásobovaly porodnici vším potřebným – lůžkovinami, pelíšky, ale i kávou
vydaly další charitativní kalendář
uspořádaly benefiční koncert, Pidibazar a zúčastnily se nějakých akcí
veškeré plány budeme i nadále financovat z výtěžků plánovaných akcí, přímých darů
od drobných dárců, ale především z grantů velkých společností

V roce 2021 bychom rády
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Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2020

Apolinářská nedonošeňátka, z. s.
Havlíčkovo nám. 19/3
252 19 Rudná
IČ: 069 17 607

podle přílohy č. 2 vyhlášky 325/2015 Sb. (v celých tisících)

Sestaveno dne: 5. 1. 2021
Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek
Předmět podnikání: Zajišťování finanční a materiální pomoci neonatologickému oddělení
Organizace zastoupená: Lucií Svobodovou, předsedou



55.662,42 Kč klokánkovací křesla Linet (2 ks)                                    
11.617,00 Kč Neobed Intensiv včetně rukou (2 ks)                             
441,65 Kč roční příspěvek Darujme.cz                                                
15.195,- Kč povlaky na inkubátory (5 ks)
32.060,- Kč kancelářské židle pro neonatologii (14 ks)
12.773,97 Kč truhlářské práce (výroba a montáž nábytku)
4.088,- Kč kávové kapsle
12.705,- Kč tisk charitativních kalendářů
1.875,50 Kč krémy na ruce pro personál
6.057,31 Kč Zásilkovna (kalendářů a Pidibazar)
51.425,- Kč ohřívač lahví včetně redukcí
431.568,28 Kč videolaryngoskop
241.500,- Kč transportní a resuscitační lůžko včetně baterie

Z toho účet
                       

141.813,- Kč - výtěžek ze sbírky, výtěžek z Pidibazaru a z prodeje
charitativních kalendářů, výtěžek z akcí (Zeleneč a Kunrafest)        
34.407,80 Kč - dary získané prostřednictvím Darujme.cz        
698.617,- Kč - dary získané od přímých dárců (fyzické i právnické
osoby)

Z toho účet  
     

 

14.340,85 Kč provozní výdaje spolku - poštovné,
kopírování, razítko, FB kampaně, údržba domény, tisk,
kancelářské potřeby atd. (kryto z darů zakládajících členů
spolku)

Z toho pokladna
                       

Výdaje      891.309,98 Kč

14.340,85 Kč dary členů spolku na krytí provozních výdajů

Z toho pokladna

Příjmy       890.028,65 Kč



Poznámka:

Celková cena transportního resuscitačního lůžka včetně baterie byla 416.500,- Kč. Život dětem, o. p. s. daroval
175.000,- Kč, které uhradil napřímo dodavateli.

Celková cena videolaryngoskopu byla 531.568,28 Kč. Život dětem, o. p. s. daroval 100.000,- Kč, které uhradil napřímo
dodavateli.

Zároveň byly prostřednictvím Nadačního fondu FAnn dětem zakoupeny dva kusy ohřívačky mléka pro suchý ohřev     
 v hodnotě 60.000,- Kč, které byly také hrazeny napřímo dodavateli.

Souhrnné informace ze spolkových bankovních účtů

- transparentní účet č. 2401429480/2010
- sbírkový účet I č. 2301546655/2010
- sbírkový účet II č. 2501631475/2010

Počáteční zůstatky k 01. 01. 2020                                                           411.421,23 Kč
Konečné zůstatky k 31. 12. 2020                                                              409.280,90 Kč


