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* úvod, předmluva

Vážení milí a významní mecenáši , sponzoři, firmy, jednotlivci,
dovolte mi velký počet řádků věnovat roku 2017 a
vystihnout tento rok v jeho gradacích a šarmu. A před tím se pokusit o
shrnutí 10 let našeho poslání pro nemocné děti.
Za deset let poslání, činnosti jsme minimálně obdarovali přes 4 700 dětí, v průměrné
hodnotě dárku 930 Kč.
Za deset let činnosti odešlo přímo k nemocným dětem 4 331 000 Kč.
*Od roku 2008 jsme a dodnes máme své místo u OSN (univerzitní nemocnice), projekt
jsme v roce 2011 pozastavili z důvodu nedostatku financí.
*Od roku 2009 projekt integrace v oblasti zdravotnické ve střední Evropě, projekt jsme
pozastavili pro nedostatek financí.
* Od roku 2013-14-15 umožněno stálé místo v teamu předsedy Evropské komise při
Evropské unii. Projektem standart nemocnic v Ukrajině, podpořeno finančními
prostředky, nerealizováno z důvodu politické situace v České republice, projekt
pozastaven.
* 2015 projekt realizátorů při Komisi pro zdraví, při Evropské unii pro země černého
kontinentu. Projekt v postupném běhu, z naší strany doporučujeme odborníky.
Neopomíjíme a zůstávají prioritní zájmy dětí v českých nemocnicích, krásné upravené
české nemocnice, pohoda a obdarování českých dětí v Česku.
Bylo povinností zmínit se o prezentaci a vnímání Adam dětem v zahraničí. O tom, jak
šíříme dobré jméno České republiky, přes práci a za finanční pomocí sponzorů. Víme,
že se astronauty nestaneme (ale kdoví, realizovala jsem se v řidičáku pro letadlo)
a českého krtečka do vesmíru s sebou na cestu do vesmíru asi nevezmeme, a světu
tak neukážeme. Ale nejspíš bychom do kosmické rakety postavičku krtka nevzali, ale
doprovázely by nás fotografie našich blízkých, lásky a logo Adam dětem na kombinéze
a skafandru, hned vedle znaku České republiky a Evropské unie.
My jsme české výtvarné postavičky krtka nebo Makovou panenku, Vílu Amálku,
Rákosníčka a s omalovánkami Josefa Lady, my jsme obdarovávali. V zahraničí si tak
nemocné děti hrály s českými postavičkami a kreslily si v omalovánkách Kocoura
Mikeše nebo Rumcajse. Pro mne osobně a Adam dětem to byl neskutečný „úspěch“
a zůstane nepřekonán, protože to bylo a je prvenství, a to zůstane. Úspěch také pro
OSN a pro EU. A veliká prozíravost sponzorů (ředitelů a managerů), kteří nás podpořili
a podporují.
Rok 2017 znamenal velmi, a to nejenom pro Adam dětem, ale pro děti nemocné
a handicapované. Ve společenském životě a v uvědomění osob uvnitř Adam dětem,
ale tak také okolo nás. Nové možnosti a krásné zrealizované akce, v oblasti vědy,
v oblasti nemocných a to nejenom u dětských pacientů, ale v oblasti pacientů
dospělého světa. Objevila se nám na krajíčku nového roku 2017 možnost být užiteční
v oblasti prvodárcovství krve. Oblast pro zdraví nejdůležitější a solí všeho, oblast
reálná a zdatně fungující, tak se oblast provdárcovství krve jeví. Nešlo tak jednoduše

uvidět, že i zde je možná inovace. Vznikla tak nová nádherná spojení, a to s odborníky
a studenty Univerzity Hradec Králové, s odborníky z Transfúzní společností ČR a další.
Nelze opomenout dětskou chirurgii ve Fakultní nemocnici Praha – Motol, oddělení
vrozených vad Hirchprung syndrom u novorozených dětí, kde má být také naše trvalé
pevné místo, také čekají na naši opravu tři Klinik v dětské nemocnici v Brně.
Přes nesnáze a bolesti, kterými prochází malý pacient v nemocnici, jsme rádi, že naše
poslání nachází pochopení a bude nacházet dál finanční podporu. Pro krásné
nemocnice, pro pohodu v nemocnicích, pro kvalitu desingu s dětskou myslí, a tak pro
zdraví a pohodu nás všech.
Všem s dobrou myslí a srdíčkem na správném místě, za jejich finanční podporu
děkuji.
Anna Hille
předseda správní rady

* údaje
Sídlo:
Dobrovského ul. 269/3, Brno, Královo pole, PSČ 612 00
IČO: 226 71 692, DIČ: CZ 226 71 692
adresa webové prezentace: www.adamdetem.cz
nerealizujeme se v žádné sociálněinternetově formě komunikace
Bankovní účty jsou vedeny u Sberbank CZ, čísla účtů:
bankovní účet nadační 4200421975/6800,
bankovní účet pro veřejnou sbírku 4210001421/6800
veřejná sbírka vedená pod Jihomoravským krajem č.j.: JMK/102854/2013, SpZn.: SJMK/102854/2013/OSP. Valná hromada se setkává minimálně jednou ročně, správní rada se
setkává minimálně čtyřikrát ročně.

V oblasti ekonomické, legislativní a právní ,pracujeme s kalendářním rokem.
Správní rada
Anna Hille - předseda
Kateřina Kornová – místopředsedkyně
Pavel Skřípal – místopředseda
Členové
Jan Štoller
Jiří Nikodém
Účetnictví 2017 s podporou Svaz
účetních ČR

* základní informace
Adam dětem vznikl, aby byl nápomocen při zkrásnění dětských nemocničních
oddělení, proměnily se tak, do nejkvalitnějšího desingu s dětskou tváří a myslí. Protože
všichni víme, že smích a kvalita rychleji léčí, a ještě rychleji uzdravuje. Protože ovzduší
plné radosti a štěstí patří také do Dětských nemocnic. O vše se snažíme za plné
realizace s odborníky, výtvarníky, restaurátory, architekty, odbornými lékaři a dalšími a
dalšími. Adam dětem, aby byl nápomocen v zahraničí a potěšil nemocné dětí ve
spolupráci s Univerzitními nemocnicemi v zahraničí, aby byl nápomocen v oblasti
dárcovství krve a v oblasti novorozeneckých vad. Dítě poraněné, účastné neštěstí,
postižené nemocí, vždy má nemocnice evokovat vše a jen to pozitivní a šťastné, ne
nehostinné, utrpení, bolest, ale krásu, barvy a dobrou náladu. O radost a štěstí v
nemocnicích se staráme a pečujeme.

* realizace
30. ledna 2017 vznikla nová spolupráce s institutem Transfuzní společnost ČR, při
Transfuzním oddělení Fakultní Nemocnice Hradec Králové.
Podařilo se mi (Anna Hille) po třech měsících ustavičné práce a v soustředění, za
laskavé trpělivosti po odborné stránce MUDr. Víta Řeháčka, podařilo se dospět, pro
provdárcovství krve k epochální a tak k zásadnímu posunu. Mobilní aplikace, která
upozorní, kde a v jaké nemocnici vznikl krevní deficit. Samostatně fungující
element, bez výpomoci záchranné zdravotni služby. V České republice se nachází 68
transfuzních oddělení, každá komunikuje v rozmezí svých ekonomických a reálných
možností. Je zřejmé, že se nejvíce daří v oblasti transfúze krve ve velkých
aglomeracích, než v oblastních nemocnicích, nebo v pohraniční. Mobilní aplikace, která
následně bude v použití, poslouží také pro kostní dřeň, a určitě další a další využití.
Než vznikl a byl mi vnuknut nápad, myšlenka, bylo vše provázeno úporným hledáním
a pátráním, již pro kriteria, která jsme si stanovili. Aby vše v prodárcovství krve bylo
bezplatné, dobrovolné, jako provdárci, nezvyšovalo to náklady pro budoucnost,
nezaměstnalo další osoby, nezatížilo tak nikoho a nikomu nepřitížil systém starosti
a tak, ani 68 tranfuzních oddělení v České republice. Spásná myšlenka, využití
mobilní technologie – zdarma šířené a aktivně pozitivně přijaté mobilní
aplikace. Která upozorní majitele mobilního telefonu, že v „jeho“ nemocnici čekají na
krevní skupinu, která je v nedostatku. Studenti VŠ svou krev mohou darovat i v
městečku, odkud pochází. Lze také darovat ve velkém městě, kde studují. Nebo
kdekoliv jinde. V této oblasti se neopomíjí prevence a osvěta, ale jak jsem podotkla v
úvodu, jiná osvěta je celorepubliková, odlišná je u Fakultních nemocnic a v oblastní
nemocnici jsou rádi, za jakýkoliv čas a peníze, který by jim pro osvětu zůstal. Nápad,
bohulibost s vynikajícím výsledkem, a proto se s námi (Adam dětem Anna Hille a
Tranfuzní oddělení MUDr. Vít Řeháček) rozhodla spolupracovat Katedra IT při Univerzitě
Hradec Králové. Zde potřebujeme peníze na vývoj a na realizaci, aby
prvodárcovství krve už v mobilních telefonech fungoval. A nápad tak neskončil
v zásuvce. Celý proces trval od 30. ledna do 27. března, a do 10. července jednání s
Univerzitou Hradec Králové a listopad 2017 oslovení sponzorů.

Jaro 2017
Obdarování nemocných dětí v Brně. Klinika dětské ORL, přednosta kliniky profesor
MUDr. Ivo Šlapák, CSc., knihy plné omalovánek a komiksů potěšily malé pacienty a
zpříjemnily pobyt v nemocnici. Generální a stálí sponzoři, nezbytnost.

Léto 2017
Tvorba dokumentace nového desingu úpravy čekárny a Kliniky dětská ORL, Dětská
nemocnice při Fakultní nemocnici Brno. Skládání nových odborníků, oslovování s
novými aktivitami sponzory a oslovování budoucích beneficí a vernisáží. Potřebujeme
velmi mnoho peněz, oprav tří Klinik je velmi náročné, dárcovství krve. Nezbytnost
generálního sponzoringu.

Podzim 2017
Specializace, příprava na nové aktivity, které nám přinesou peníze na opravu
nemocnic v Brně a v Praze. Podpora a výzkum (Anna Hille behavioralni analytik,
vnitřní lékařství) a budoucí Klinické testy, epochální lék pro léčbu a zvrat a to nejenom
v oblasti diabetes. Pro pevnou imunitu, pro zachování imunity. Potřeba velkého
množství peněz.

Zima 2017
se nesla v soukromých drobných akcích pro nemocné děti. Bez medializací, jen s
osobní účastí a pro uchování komorní atmosféry a kouzla. S přáním „zdraví pro
všechny“, nejvíce pro ty malé, maličké děti.

* sponzoři
-

Svaz účetních ČR
Anna Hille
Levné knihy
Albatros
Grafiteam
Capital Praha
Výstaviště Holešovice Praha
Rozvojové projekty Praha
Coffe – vending.cz, Jiří Jelínek
Letiště Brno
Makro Brno

* ekonomické shrnutí roku 2017
Komentář k dani z příjmů Adam dětem, výkazu zisků a ztrát k 31.12.2017, odevzdáno dne 23.03.2018 :
Do roku 2017 se nenaplnily, a tak neprolnuly ekonomicky významné položky, z důvodu ještě nesplněných
závazků od mecenášů a sponzorů, a jejich darovacích smluv. Tato skutečnost značně narušila a ovlivnila konečnou
výsledovku. Účetní zákon nepředpokládá proluk v darovacích smlouvách, již proto, že neziskové organizace jsou
odproštěni platit daně z příjmu, snaha o odpočet daně z příjmů je záležitost mecenášů a sponzorů. Proto nejsou
významné ekonomické položky prolnuté v hospodaření Adam dětem za rok 2017 a to ve výši 5,157.000 Kč

* závěr
Zdraví, štěstí, spokojenost pro malé nemocné děti. Aby bylo velmi mnoho lidí, kteří nás
finančně podpoří, firem, stálých a generálních sponzorů, kterým není a nebude stav
nemocnic a úroveň nemocnic lhostejná, ani věda, kterým není lhostejné utrpení
a bolest dětí v nemocnicích, a kteří k nám v důvěře fandí a podporují. Že vytváříme
prostřední plné pochopení, lásky, radosti, štěstí a smíchu. Smích léčí a tak zkracuje
pobyt v nemocnici, nemoc rychleji vyžene z těla. Potřebujeme opravit už
opotřebovanou starou ordinaci v Dětské nemocnici v Brně, potřebujeme další dva
projekty, napíši-li urgentně, věřte, že se nemýlím, když volím toto slovo. Vše je ale na
vaší finanční podpoře, dobré vůli a štědrosti. Nejenom na vaší, ale nás všech.
Nezapomeňte, že se staráme také o prvodárcovství krve. Přispět penězi, aby mobilní
aplikace už mohla, začala ve všech transfuzních odděleních fungovat. Pokoušíme se
vnést pro realizace bohulibé akce, s finančními výtěžky. Vše pro potěšení a dobrou
náladu všem, kteří nás sponzoringem podpoří a to, pro podporu nemocných dětí.
Děkuji, že si přejete mít také jako my, krásné barevné, moderní a veselé opravené
nemocnice. Smích a krásný desing léčí, a vše dohromady významně zkracuje délku
pobytu dítěte v nemocnici.
Anna Hille
předseda správní rady

* možnosti
Jsme rádi, že mohou naši dobrovolníci využít projektu Erasmus, mají umožněno se
účastnit zahraničních stáží a konferencí. Dobrovolnická činnost je činností, která
odevzdává vše ze své vůle pomoci a být nápomocen. Tyto možnosti významně
pomohou dobrovolníkům v jejich studiích. Dobrovolnická pomoc je stěžejní, a patří
neodmyslitelně k nadacím. Jsme rádi, že jsme nápomocni, umožňujeme studentům

a nejenom studentům, ale všem dobrovolníkům, kteří nedosáhli 30 let, aby se osobně
realizovali v projektu Erasmus.
Adam dětem a Anna Hille – červen 2017, červen 2018 atd.... realizace při Evropské unii
v oblasti Prize EU, pro ocenění v hodnotě 40 000 euro. Snad v roce 2018 na toto
ocenění dosáhneme, v loňském roce trošku zazmatkoval sponzor, který dopilovával
metodiku určenou na uzávěrku Prize EU a nestihl termín. Adam dětem finanční
hotovost z ocenění Metodiky potřebuje na opravu čekárny. Možnost propracovat
spolupráce v univerzitních nemocnicích v Austrálií a ve Velké Británií. Zde musí
podpořit velké koncerny, nebo výrobci, nebo filantropické společnosti, jinak výzkumy
a impulzy se nedostanou k nemocným lidem a dětem. Jsme rádi, že můžeme a jsme
přínosem.
Děkujeme, že nám finančně pomůžete, pomáháte a děkujeme, že budeme moci
opravovat nemocnice a posílit také oblast dárcovství krve.
Děkujeme za budoucí zrealizované krásné veselé nemocnice, kde bude radostí nechat
své dítě léčit a uzdravit. A ne traumatizovaným zážitkem z nemocnice, jak pro dítě, tak
pro rodiče.
…...za Adam dětem Anna Hille
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