Apolinářská
nedonošeňátka
Výroční zpráva 2021

Náš spolek vznikl spojením rodičů, kterým apolinářští
neonatologové zachránili děti.
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 věci, které
přímo udržují předčasně narozená miminka naživu.
Naším cílem je získat finance na to, abychom zpříjemnili často
velmi dlouhý pobyt v porodnici mamince i miminku. Zároveň
dopřáli lékařům možnost pracovat s nejnovější technikou
v příjemném prostředí. Všechny projekty předem konzultujeme
přímo s personálem neonatologie, se kterým jsme v úzkém
kontaktu.

V roce 2021 se nám podařilo uspořádat jeden Pidibazar
v Lupínku se ziskem nádherných 30.880 Kč.
Po celý rok jsme ho také provozovali on-line (s celkovým
výtěžkem 44.464 Kč).
Většinu neprodaného oblečení jsme darovali Pěstounskému
skladu Beruška na Kladně. Drobný zbytek je stále k prodeji
na facebooku Pidibazar – Aponedo.

Dvakrát jsme se podíleli na natáčení videa o porodnici:

Ve spolupráci s Miluju Prahu – 26. Pražské
Pražení – věnované apolinářské
neonatologii.
Červnové Procházky Prahou s Davidem
Chlumem vypráví příběh o historii
porodnice.

Byli jsme také hosty
Festivalu o těhotenství, porodu a
rodičovství.
S paní doktorkou Lamberskou jsme on-line
přednášeli o Respektu k novorozencům a
rodičům.
Zúčastnili jsme se charitativního cvičení
ve Fitness Clinic.

Děkujeme za báječné akce!

Vydali jsme nádherný charitativní kalendář, tvořený fotkami porodnice v proměnách roku.
Autorem fotek je Petr Vrabec, s grafickou úpravou pomáhala VFN a za nádhernou cenu nám jej
vytiskla tiskárna Daniel s. r. o.
S distribucí ohromně pomohl Rohlík.cz, Nadační fond pomoci Karla Janečka a Znesnáze21.
Děkujeme!

Z drobných věcí se nám letos podařilo předat:
Fotopapír do Instax. Skartovačku, flashdisky a kancelářské zboží personálů. Sterilizátor
lahviček, stojanové ventilátory, klimatizaci. Krémy na ruce. Knihu přání a stížností na oddělení
ARO/JIRP. A také balíček lékařských i kancelářských pomůcek od společnosti 3M.

Maminky jsme obdarovali:
novou skříňkou do prostor IMP (opět od našeho zlatého pana truhláře), kterou jsme
vybavili malou lednicí a kapslovým kávovarem.
Do kávovarů jsme pořídili baterii kapslí.
Nově maminkám na oddělení rozdáváme ku potěše dárkové balíčky s voňavým
mýdlem a obalem na očkovací průkaz.
Na oddělení rizikového těhotenství se nám podařilo získat deskové hry od společnosti
Mindok, které upřímně děkujeme nejen za hry, ale i štědrý finanční dar.

Obdarovali jsme malé pacienty:
Jako každý rok dostala ta nejmenší miminka čepičky od milé Míly.
Předali jsme novou várku hnízdeček do inkubátorů, nová povlečení
na peřinky, prostěradla, měkoučké dečky, zavinovačky, dětskou
váhu a spoustu krásného oblečení. Na výlety ven také novější
model kočárku.

Donesli jsme i něco na zub
Na jaře třené beránky s čokoládovou polevou. Před Vánoci pak macaté vánočky a voňavé
cukroví.

Podařilo se nám získat více než jeden milion korun!

Příjmy spolku za letošek činily 1.087.903,61 Kč.
Z toho:
149.553 Kč se podařilo získat prostřednictvím pořádaných akcí,
145.129 Kč skrze platformu Darujme.cz,
781.287 Kč od fyzických a právnických osob.
(Zprostředkovaně jsme ještě navíc získali na náš srdcový projekt, jehož realizace proběhne
až v roce 2022 nádherných 120.614 Kč)

Děkujeme, že díky vám mohl být rok 2021 takto úspěšný!

Vybrané prostředky jsme využili ke koupi:
Klokánkovací křesla Linet
Křesla, ve kterých rodiče chovají svá miminka. Co nejdříve
po narození, obalená spoustou hadiček, několik hodin v kuse.
Teď už v pohodlí.
Celkem 7 kusů v hodnotě 190.099,47 Kč
Za možnost je zakoupit děkujeme:
Kofola ČeskoSlovensko a. s.
Nadační fond Mana potřebným
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.
A všem laskavým dárcům.

Dále jsme pořídili:
Lžíce k Videolaryngoskopu
Přístroj eliminuje riziko pochybení při intubaci miminek, která je
častým a velmi náročným úkonem, s ohledem na váhu maličkých
pacientů. Po každém použití lžíce prochází sterilizací.
Sada náhradních umožní používat ho neustále.

150.386,06 Kč
Upřímně děkujeme:
ČEPS a.s.
Nadaci Naše dítě
A všem laskavým dárcům.

Rekonstrukce ambulance a čekárny
Podařilo se nám vdechnout život jednomu z prvních míst, které nedonošené miminko
po propuštění z porodnice navštíví.
Odteď, budou lékařské prohlídky příjemnější.

Celkové náklady na rekonstrukci činily 346.452,- Kč
Naše obrovské díky patří:
ČEPS a.s.
Fórum dárců z.s. - skrze program ČSOB pomáhá regionům
Nadační fond Sberbank CZ
Veolia a.s.
Nadace ČEZ
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Ještědská běžecká partička
A všem laskavým dárcům.

Newlifebox - monitor respiračních objemů

v hodnotě 305.401,37 Kč
Přístroj, který umožní v průběhu resuscitace sledovat nejen saturaci kyslíkem, jak je tomu
doposud, ale i dechový objem. Tak bude možné včas a přesně rozeznat například spontánní
nádech, účinnost resuscitace, stažení laryngu a včas na situace reagovat.

Za možnost přístroj pořídit děkujeme:
NROS – prostřednictvím Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme
Pražská energetika a.s.
NET4GAS s.r.o.
A všem laskavým dárcům.

V roce 2022 bychom rádi
Dokončili projekt kamer nad inkubátory a obohatili jej o reproduktory.
Předali výhřevný modul, aby mohlo teplo cestovat s miminky kam bude třeba.
Zakoupili poslední monitor, který je třeba k resuscitačnímu lůžku. Zároveň
resuscitační lůžko s komplexem dalších technických pomůcek slavnostně
představili.
Zajistili úpravu personálního zázemí na oddělení IMP1.
Nadále zásobovali porodnici potřebnými lůžkovinami, pelíšky, tiskovinami,
kávou, dobrotami a dalšími nezbytnými drobnostmi.
Uspořádali benefiční koncert.
Ještě chvíli udrželi Pidibazar on-line.
Zúčastnili se nějakých příjemných akcí.

Finanční část výroční zprávy
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2021
podle přílohy č. 2 vyhlášky 325/2015 Sb. (v celých tisících)
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Sestaveno dne: 5. 1. 2022
Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek
Předmět podnikání: Zajišťování finanční a materiální pomoci neonatologickému oddělení
Organizace zastoupená: Lucií Svobodovou, předsedou
Apolinářská nedonošeňátka, z. s.
Havlíčkovo nám. 19/3
252 19 Rudná
IČ: 069 17 607

461

Příjmy 1.087.903,61 Kč
Z toho účet
149.553 Kč – výtěžek z Pidibazaru (on-line prodej a bazar v Rudné, výtěžek z pokladničky
z Pidibazaru) a z prodeje charitativních kalendářů, mýdel a kolostra, výtěžek ze cvičení
Fitness Clinic
145.129,08 Kč – dary získané prostřednictvím Darujme.cz
781.287,24 Kč – dary získané od přímých dárců (fyzické i právnické osoby)

Z toho pokladna
11.934,29 Kč dary členů spolku na krytí provozních výdajů

Výdaje 1.036.179,19 Kč
Z toho účet
190.099,47 Kč – klokánkovací křesla Linet (7 ks)
5.193 Kč – lednička pro maminky na IMP a kávové kapsle
150.386,06 Kč – náhradní lžíce k videolaryngoskopu
305.401,37 Kč – monitor dechových objemů
4.200 Kč – fotopapír do Instaxu
19.360 Kč – tisk charitativních kalendářů
3.153 Kč – Zásilkovna (zasílání kalendářů a on-line prodej Pidibazaru)
346.452 Kč – obnova neonatologické ambulance a čekárny (výroba a montáž nábytku,
klimatizace, odpadkové koše, věšák, hodiny, nástěnka)

Z toho pokladna
11.934,29 Kč provozní výdaje spolku – poštovné, obálky, FB kampaně, údržba domény, tonery,
materiál na dílničky, koženkové štítky s logem atd. (kryto z darů zakládajících členů spolku)

Poznámka:
Z kraje roku 2022 bude pořízen kamerový systém NetRex, na jehož pořízení přispěla
společnost Život dětem, o. p. s., a to částkou 120.614 Kč, kterou uhradila přímo
dodavateli.

Počáteční zůstatky k 1. 1. 2021
409.280,90 Kč
Konečné zůstatky k 31. 12. 2021 461.005,32 Kč
Souhrnné informace ze spolkových bankovních účtů
transparentní účet č. 2401429480/2010
sbírkový účet I č. 2301546655/2010
sbírkový účet II č. 2501631475/2010

