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Úvodní slovo  
 

 

Vážení dárci, milí rodiče, milí kolegové, 

 

dovolte mi, abych Vám srdečně poděkovala za podporu nezralých dětí a jejich rodin, 
které byly léčeny na Oddělení neonatologie Perinatologického centra Fakultní 
nemocnice Ostrava. Za všechny dary, které nám pomohly nejenom usnadnit pobyt 
rodičů a jejich dětí na našem oddělení, ale zároveň i ulehčit mnohdy jejich obtížný 
start po propuštění, jsme nesmírně vděční a mnohokráte za ně děkujeme. Přestože 
nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem vznikl teprve nedávno, jeho role je již 
nyní nezastupitelná. 
   

Nadační fond je hrdým partnerem Polanského charitativního běhu, který již proběhl 
poněkolikáté a jeho výtěžek realizuje na Oddělení neonatologie zakoupení 
nadstandartních pomůcek, které péči o nezralého novorozence pro rodiče, ale i pro 
personál oddělení, značně ulehčí. 
 

Velmi děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na chodu nadačního fondu podílejí a bez 
kterých by fond nemohl existovat. Zároveň děkuji týmu Oddělení neonatologie, bez 
jejichž nasazení by Nadační fond nemělo smysl zakládat. 
 

Děkuji všem za pomoc a podporu, velmi si toho vážím. 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Hana Wiedermannová  

Primářka Oddělení neonatologie FN Ostrava 
Revizor NF Kulíšek nedonošeným dětem 
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Základní informace 
 

Datum vzniku a zápisu 3. duben 2020  

Sídlo    17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba 

Identifikační číslo  09036512  

Právní forma  Nadační fond  

Účel Posláním a účelem NF je podpora rodin s předčasně 
narozenými dětmi, které se ocitly v nečekané tíživé 
psychické, sociální či finanční situaci. NF pomáhá 
jednotlivým rodinám v konkrétní potřebě spojené 
s předčasným porodem. Stejně tak i Oddělení 
neonatologie FN Ostrava k rozvoji jeho zázemí pro rodiče 
nedonošených dětí a zvyšování komfortu sociálního, 
zdravotního i fyzického narozených dětí i jejich rodin. 

 
Zakladatel Ing. Jana Binarová 

Mgr. Kamila Juříčková 

Helena Valo, DiS. 

 
Vklad zřizovatelů 3.000 Kč 

Správní rada Ing. Jana Binarová 

Mgr. Kamila Juříčková 

Helena Valo, DiS. 

 

Revizor   MUDr. Hana Wiedermannová 
 
Bankovní spojení  123-1518900227/0100 
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Důležité události nadačního fondu v roce 2020 
 
Nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem byl založen ve velmi těžké a náročné 

době, kdy veškerý společenský život utlumuje pandemie COVID 19. I přes všechny 

překážky a omezení vlády se nám podařilo v roce 2020 zorganizovat pár akcí a 

spolupodílet se na organizaci jednoho velkého projektu s názvem Polanský běh.  

 

Výstava fotek Miroslava Pawelka a beseda primářky oddělení neonatologie 
MUDr. Hany Wiedermannové 
 

Dne 11. března 2020 proběhla pod křídly nově založeného nadačního fondu velmi 

zajímavá výstava fotek, které vznikaly v průběhu dvou let. Autorem fotografií byl pan 

Miroslav Pawelek, který zachytil každodenní boj o život nedonošených dětí 

v nemocničním prostředí. Příjemný podvečer v kavárně Pant byl zakončen besedou 

na téma Miminka do dlaně, kterou vedla paní primářka MUDr. Hana 

Wiedermannová. Výstavu navštívily také nedonošené děti a poděkovaly za svůj život 

předáním kytice paní primářce. 

 

. 
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Polanský charitativní běh …. Každý je jednou na startu… 
 
Jednou z nejvíce úspěšných akcí tohoto roku pro nadační fond byl Polanský 

charitativní běh, který pro nedonošené děti již čtvrtým rokem organizuje Asociace 

turistického oddílu mládeže, TOM Polanského běhu a turistiky. Do tohoto projektu se 

nadační fond rovněž zapojili a pomohl s organizací této sportovní události. 

Původní dubnový termín byl zrušen kvůli vládním omezením. Akce proběhla 

v náhradním termínu a to 12. září 2020 v Polance nad Odrou. 

Všichni příznivci sportu i nedonošených dětí mohli absolvovat dle své fyzické kondice 

trasy 2,7 km nebo 10 km. Nově vznikla také kategorie Nordic walking pro neběžce, 

kteří měli také chuť podpořit dobrou věc. Malé děti pak dle věku vyběhly na trať 

dlouho 400 či 800 metrů. Díky účasti 517 nadšenců se podařilo vybrat pro nadační 

fond krásných 70.000 Kč. 
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Světový den nedonošených dětí 
 
Nadační fond oslavil spolu se svými 

malými „kulíšky“ světový den 

nedonošených dětí, který si společnost 

připomíná dne 17. listopadu. Právě 

v tento den jsme oficiálně zahájili 

pomoc také rodinám s nedonošenými 

dětmi a nejen Oddělení neonatologie 

FN Ostrava. Naše finanční pomoc 

podporuje maminky při zapůjčení 

odsávaček mateřského mléka a dětský vah, protože každý gram nedonošeného 

miminka navíc je pro něj velký pokrok. Jako další benefit, který od listopadu mohly 

čerpat maminky dvojčat a vícerčat, je příspěvek na zápůjčku druhého monitoru 

dechu. 

Náš tým navštívil v rámci tohoto dne samozřejmě samotné oddělení neonatologie, 

aby předal miminkám na oddělení body, které jim věnovali již větší kulíšci, kteří mají 

své období boje o život již za sebou... My jsme připojili za náš nadační fond také 

zavinovačky, čepičky a jiné oblečení, které zůstane na oddělení, aby to našim malým 

miminkům slušelo.  

 
 
 



   

 
 
 
 
 

 
Web: www.kulisekostrava.cz 

Telefon: 739 656 374 
 

Kulíškovy první Vánoce 

 

Na oddělení neonatologie přispěl nadační fond i ve vánočním čase k radostné 

atmosféře. Zakladatelky fondu již v adventním čase uspořádaly sbírku na speciální 

zavinovačky pro miminka. Každému dítěti je nejlépe u své maminky a kulíškům 

obzvlášť. Jejich teplo a vůně jim přináší pocit bezpečí a lásky. Ale i maminky 

potřebují občas odpočinek a na JIP nemohou být u miminka 24 hodin denně, proto 

vznikly speciální outlastové zavinovačky a deky, které mají díky svým vynikajícím 

termoregulačním vlastnostem „nahradit“ (alespoň částečně) teplo a bezpečí 

maminčiny náruče.  

Pro miminka, která musela být během Vánoc v nemocnici, přinesl Kulíšek krásná 

„první sváteční bodyčka“, ať si je maminky mohou na jejich první svátky hezky obléct 

a pro vzpomínku se vyfotit.  

Lékaři a sestřičky byli obdarováni za jejich celoroční péči o miminka malým andělem, 

který jim bude připomínat jejich poslání a velké poděkování všech dětí, kterým 

věnovali mimo profesních povinností také svou lásku, péči a něhu.  

Finanční náročnost této materiální podpory byla 15. 080 Kč. 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 
 

 



   

 
 
 
 
 

 
Web: www.kulisekostrava.cz 

Telefon: 739 656 374 
 

Přehled dárců 

 
Nadační fond dokázal i ve velmi náročné době plné vládních omezení a nouzových 

stavů získat přízeň dárců. Celková výše získaných darů dosáhla krásných 87.300 Kč.  

Souhlas se zveřejněním ve výroční zprávě dali pouze tito dárci: 

 

 Asociace turistického oddílu mládeže, TOM Polanského běhu a turistiky 

 Ondřej a Lenka Hořínovi 

Dále naši práci materiálně podporovala řada firem. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Děkujeme!!!!
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Zpráva revizora 
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Vize na rok 2021 
Zkvalitnění komfortu dětí v převozové sanitce  

Nedonošené děti mají velmi vysoké požadavky na zajištění komfortu při převozu do 

Perinatologického centra. Děti k nám putují z nemocnic z celého Moravskoslezského 

kraje a převozovou sanitku používáme také při transportu dětí do specializovaných 

pracovišť v Brně či Praze. Během těchto delších transportů potřebují děti maximální 

klid a pohodlí, ke kterému mají přispět také speciální přehozy na převozové 

inkubátory.  

 

Zvýšení komfortu matek při hospitalizace na oddělení neonatologie  

Maminky malých kulíšků, kteří jsou umístěni v inkubátorech či na různých přístrojích 

podporujících jejich léčbu, nemohou mít své děti stále u sebe, proto je navštěvují na 

Jednotce intenzivní a resuscitační péče o novorozence. Zde jim personál nabízí 

maximální soukromí a pohodlí pro kontakt se svým miminkem. Maminka zde poprvé 

dostane své nedonošené miminko na odhalený hrudník (klokánkování), nebo poprvé 

se učí miminko kojit nebo jen u něj odstříkává mateřské mléko. Pro zajištění 

maximálního komfortu maminek pořídí letos nadační fondu kojící křesla, která jsou 

prostorná, polohovatelná a relaxační. 

 

Účast na organizaci Polanského charitativního běhu 2021 

Nadační fond se opět bude podílet na organizaci Polanského charitativního běhu a 

to 11. 9. 2021 v Polance nad Odrou, kde společně vyběhnou děti, které mají 

připraveny trasy 400 m a 800 m, a dospělí, kteří musí zdolat 2,7 km nebo 10 km. 

Výtěžek z akce bude opět rozdělen mezi NF Kulíšek nedonošeným dětem a 

Městskou nemocnici Ostrava. 

 

Organizace setkání nedonošených dětí z celého Moravskoslezského kraje 

s lékaři a sestrami Oddělení neonatologie FNO 

Dne 13. 11. 2021 bude náš nadační fond pořádat setkání nedonošených dětí 

z celého Moravskoslezského kraje s lékaři a sestrami z oddělení neonatologie, kteří 

o ně pečovali a pomohli jim s jejich startem do života, který měli malí bojovníci velmi 

těžký a náročný. Akce proběhne dle epidemiologické situace v Dolní oblasti Vítkovic 

– ve vestibulu Velkého světa techniky. 
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Zajištění hlídaní dětí (sourozenců nedonošených dětí) a pomoc se zřízením 

dětského koutku ve FNO 

V rámci spolupráce s humanitární organizací ADRA jsme vytvořili projekt hlídání 

sourozenců nedonošených dětí v dětském koutku, který pomáhá zřídit náš nadační 

fond v respiriu Monobloku ve FN Ostrava, které sousedí přímo s budovou 

Perinatologického centra, kde se nachází oddělení neonatologie. Maminky, které 

navštíví své nedonošené miminko na Jednotce intenzivní péče v dopoledních 

hodinách, budou moci své děti, které ještě nenavštěvují předškolní či školní zařízení, 

svěřit do péče hlídacích tet, a budou moci za svým miminkem v inkubátoru, aby ho 

mohly nakrmit, pohladit či přečíst pohádku. 

 

Estetické zpříjemnění prostor Oddělení neonatologie ve FNO – strom života + 

fotokoutek 

Náš tým se rozhodl spolu s vedením oddělení na koncepci vytvoření příjemného 

prostředí, kde se mohou maminky rozloučit s oddělením, na kterém jejich miminko 

strávilo své první dny a měsíce života….. Vytvoříme společnými silami strom života, 

kde si miminko odcházející z nemocnice bude moci připevnit magnetický list se svým 

jménem a porodní vahou… S každým miminkem odcházejícím domů nám strom 

bude postupně košatět, protože ročně se Perinatologické centrum stará až o 800 

nejmenších pacientů. Na památku dne, kdy rodiče konečně odnášejí v autosedačce 

svého kulíška, se budou moci vyfotit u fotokoutku. 

 

Materiální podpora Oddělení neonatologie ve FNO 

Kulíškův nadační fond poskytne rovněž materiální podporu celému oddělení dle jeho 

aktuálních požadavků, které nám zasílá vrchní sestra či primářka oddělení. Jedná se 

například o zavinovačky, body, čepičky či monitory dechu. V současnosti by oddělení 

potřebovalo právě monitory dechu či vyhřívané podložky, které zajišťují tepelný 

komfort miminkům, jejichž pořizovací cena činí cca 40. 000 Kč/ 1 ks. 


