MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová zn. L 67981
Třebízského 1514/4, 120 00 Praha 2
IČ: 05890535
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Poslání spolku
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená
za účelem naplňování společného zájmu, kterým je pomoc a podpora dětem po protinádorové léčbě a
jejich rodinám a blízkým. Posláním spolku je zejména:
o podpora pacientů po onkologické léčbě v dětském věku v plnohodnotném znovuzapojení do běžného
života po léčbě
o podpora dětských pacientů v průběhu onkologické léčby během pobytu v domácím prostředí a/nebo
v nemocnici
o šíření povědomí o problematice dětské hematologie a onkologie
o podpora rodin dětských pacientů a jejich blízkých

Historie projektu
Neziskový projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl na jaře roku 2012 se záměrem zvýšit povědomí o
problematice dětské onkologie v naší společnosti a podpořit onkologicky nemocné děti v integraci do
normálního života po ukončení onkologické léčby. Důraz byl kladen na bourání předsudků vůči
onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám, šíření osvěty a medializaci problematiky dětské
onkologie. Primárním cílem byla a je podpora dětských pacientů ve znovuzapojení do běžného života po
léčbě a do kolektivu zdravých vrstevníků.
V letech 2011 až 2013 byl veden pod Nadací Národ dětem. V roce 2014 byl projekt převeden pod
rodičovské sdružení Haima CZ a v roce 2017 byl projekt převeden pod samostatný právní subjekt, a to
zapsaný spolek Můj nový život,z.s. Spolek má status veřejně prospěšného poplatníka. Více o historii
naleznete ve výroční zprávě roku 2017.
Za léta svého fungování se projekt Můj nový život dostal do povědomí veřejnosti a přirozeným
způsobem zapadl do sítě respektovaných neziskových organizací. Jeho aktivity jsou kladně přijímány ze
strany celé společnosti, o čemž svědčí nejen ohlasy ze strany účastníků aktivit, ale i desítky pozitivních
mediálních výstupů v průběhu posledních let.

Aktivity projektu v roce 2018

24. 3. 2018 Království železnic, Praha
Organizovaná prohlídka pro bývalé dětské onkologické pacienty a jejich rodiny, celkem se zúčastnilo přes
40 lidí. Společně navštívili prostor, kde najdete všechna nejznámější nádraží na jednom místě, a to je
pražský Smíchov. Expozice železnic je rozložená do dvou pater, a tak měli účastníci o zábavu postaráno
na celé odpoledne.

27. 3. 2018 Artfórum, Břevnovský klášter
Již dvacátý ročník benefiční akce společnosti ICZ a.s. a virtuální galerie ArtForum. Výtěžek i letos putoval
na podporu projektu Můj nový život. Děkujeme za krásných 175 tisíc Kč.

21 - 22. 4. 2018 Legoland, Německo
Více než 40 účastníků z řad bývalých pacientů po protinádorové léčbě a jejich blízkých si užilo
nezapomenutelný víkend v německém lego parku u Günzburgu. Obrovský zábavný park je plný atrakcí
pro malé i velké, cesty lemují postavy i stavby z lega, obdivuhodné jsou i zmenšené budovy a památky
z celého světa tvořené jen z lego kostiček, takzvaný Lego Miniland. Děti si odnesly spoustu zážitků
z nepřeberného množství atrakcí, které Legoland nabízí.

18. 4. 2018 Obnovená premiéra dokumentu Můj nový život, Praha
Půl roku od uvedení filmu v pražské MeetFactory byl snímek Můj nový život představen v rámci XXI.
celoevropského sjezdu odborné společnosti PanCare dětských hematologů a onkologů, a to na
v kongresovém hotelu Pražském Hradě. Neveřejné projekce filmu se zúčastnilo 150 účastníků sjezdu a
mnoho zvaných hostů z řad odborné veřejnosti.

17. 5. 2018 Benefiční večer pro projekt Můj nový život, Praha
V pražském Vienna House Diplomat se uskutečnil benefiční večer na podporu naší neziskové organizace.
Předsedkyně spolku Můj nový život převzala šek na 12 000 Kč získaných v tombole během galavečera,
celkový výtěžek akce přesáhl částku 40 tisíc Kč, a to díky úspěšné aukci uměleckých děl a štědrým
dražitelům. Děkujeme!

26. 5. 2018 Farma Blaník, Ostrov
V sobotu 26. května se s onkologicky nemocnými dětmi a jejich rodinami uskutečnil výlet na farmu
Blaník. Děti si užily celodenní zábavní program, prohlédly si nejrůznější druhy zvířat na farmě, pohladily
zvířátka v mazlící zahrádce, projely se na koních, pokřtily zajíčka, zúčastnily se blanického desetiboje,
hledaly lesní skřítky i poklad, stavěly vodní přehradu a na závěr si opekly buřty u táboráku.
Videoreportáž z akce najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=_flXrUmyOn4&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=10

16. 5. 2018 Výstava Můj nový život s beneficí, Stockholm
Česká ambasáda ve Stockholmu, jmenovitě pan velvyslanec Jiří Šitler s manželkou Irinou Ursu,
zorganizovali benefiční zahradní slavnost na podporu projektu Můj nový život, a to ve spolupráci s
International Women´s Club. Výtěžek této benefiční akce činil parádních 7100 EUR. Díky těmto
prostředkům byl financován prázdninový výlet pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiny do
Playmobil-FunParku v Německu.

29. 5. 2018 Den s Porsche, 8x v ČR
V průběhu května a června pozvalo osm poboček společnosti Porsche Inter Auto CZ v celé ČR do svých
showroomů rodiny s onkologicky nemocnými dětmi na tradiční akci „Den s Porsche“. Atraktivní program
zahrnoval nejen projížďky v exkluzivních vozech, ale také další rozmanité aktivity. V Praze jezdily děti na
koních, v Plzni dováděly na skákacím hradě, v Brně hrály golf a v Hradci Králové navštívily ZOO. Osm akcí
„Den s Porsche“ napříč Českou republikou se uskutečnilo v průběhu května a června.

9. 6. 2018 Daruj hodinu letu, Hořovice
Třetí ročník akce se náramně vydařil. Piloti Aeroklubu Hořovice v čele s Danem Šťastným věnovali opět
svůj čas dětem z projektu Můj nový život. O pohled z ptačí perspektivy byl velký zájem, zúčastnilo se přes
20 dětských pacientů s rodinami. Počasí akci také přálo, a tak si děti z letadla mohly prohlédnout třeba
Karlštejn nebo povodí Berounky.

10. 6. 2018 Velká letní párty v Andel´s by Vienna House Prague, Praha
Odpoledne plné zábavy a legrace pro dětské onkologické pacienty a jejich blízké uspořádal ku příležitosti
Dne dětí Hotel Vienna House Andel's, se kterým projekt Můj nový život dlouhodobě spolupracuje. V
rámci akce si děti vyzkoušely nejrůznější hotelové profese, zažily parádní polštářovou bitvu, vyráběly
cukrovou vatu a zdobily cupcaky. Na závěr dostaly spoustu bezvadných dárků.Videoreportáž z akce na
https://www.youtube.com/watch?v=scNKN5Pqu6c&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=9

28 – 29. 7. 2018 Playmobil Funpark, Německo
Nezapomenutelný víkendový výlet do PlayMobil Funparku v Norimberku. Skupina dětí s rodinami zažila
dva dny zábavy a legrace, atrakce všeho druhu včetně vodních radovánek. Výlet do Playmobil Funparku
patří mezi jednu z nejúspěšnějších akcí projektu Můj nový život v roce 2018.

7. 7. 2018 – Vysočina fest a Létofest, 10x v ČR
Díky organizátorům měly naše děti po onkologické léčbě se svými rodinami vstup zadarmo. Navíc,
zakoupením každé vstupenky na Létofest přispěli návštěvníci festivalu na náš projekt. Výtěžek ze šňůry
koncertů Létofest činil úctyhodných 170 000 Kč. Děkujeme! Příjemnou pohodu letních festivalů zpestřil i
stánek Pixito. Deset korun z každé fotky šlo na projekt MNŽ. Díky sdílení fotek na instagramu se mohli
návštěvníci zapojit do originální fotografické mozaiky. Videoreportáž z akce najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=FS_RFBZyQrA&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=8

8. 9. 2018 Aquacentrum Babylon, Liberec
Společný zájezd do Liberce, kde účastníci nejprve navštívili místní Aquacentrum Babylon, kde měly děti
možnost vyzkoušet všechny vodní atrakce a několik bazénů. Dále se všichni přesunuli na poslední festival
z řady Létofest, který byl rovněž v Liberci. Rodiny onkologicky nemocných dětí, které patří pod projekt,
měly ve všech městech, ve kterých byl Létofest organizován, vstup zdarma. Videoreportáž z akce na
https://www.youtube.com/watch?v=Y38CJ7z3hv8&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=7

15. 9. 2018 Daruj hodinu letu, Kroměříž
V září se uskutečnilo druhé „kolo“ unikátní akce „Daruj hodinu letu“, tentokrát na Moravě na letišti
v Kroměříži, a to ve spolupráci s Aeroklubem Kroměříž a Leteckou Školou Rakušan. Během akce si dětští
pacienti užili létání v moderních ultralightech, dozvěděli se něco o letadlech, zasoutěžili si s vrtulkami a
měli možnost shlédnout leteckou akrobacii. Velké díky všem pilotům, kteří věnovali dobrovolně svůj
volný čas.

6. 10. 2018 Výlet na zámek Loučeň, okres Nymburk
Společný zájezd na zámek Loučeň. Na účastníky čekala soukromá prohlídka zámku s průvodcem,
společný oběd a prohlídka zámeckého parku plného tajuplných bludišť a labyrintů. Zámecký park se pyšní
nejrozlehlejším přírodním bludištěm v České republice. Děti si podzimní výlet velmi užily. Videoreportáž
z akce na https://www.youtube.com/watch?v=kU1lgfk2bsY&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=5

25. 11. 2018 Návštěva Vánočního Domu, Karlovy Vary
Poslední listopadovou neděli si děti po léčbě užily celodenní výlet do Karlových Varů. Procházkou po
kolonádě zpestřené ochutnávkou tamních minerálních pramenů došly do hotelu Olympic Palace*****,
kde je čekal luxusní oběd. Zaměstnanci si pro dětské pacienty připravili překvapení. Mladší děti si vyrobily
perníčky, na starší děti čekala výuka přípravy nealkoholických koktejlů. Odpoledne děti vyrazily do
nedalekého Vánočního domu, kde se jim ze stovek vánočních ozdob a dekorací málem zatočila hlava.
Všichni odjížděli domů plni kouzelné předvánoční atmosféry. Videoreportáž z akce na
https://www.youtube.com/watch?v=zzDgkiriIH0&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=6

2. 12. 2018 Vánoční odpoledne Radost dětem
Rodiny pod projektem Můj nový život přijaly každoroční pozvání do Prahy na vánoční estrádu plnou
zajímavých vystoupení naší umělecké scény. Za Můj nový život se akce zúčastnila skupina s více než 100
účastníky, kterou tvořili dětští pacienti po onkologické léčbě spolu se svými rodinami.

11. 12. 2018 Vánoční jarmark ZŠ Janského
Každoroční vánoční jarmark Základní školy Janského na Praze 5 se i v tomto roce konal na podporu
projektu Můj nový život. Akce se zúčastnili také zástupci Městské části Praha 13, která podpořila projekt
částkou 10 000 Kč. Celkový výtěžek z akce pomohl onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám
neuvěřitelnou částkou ve výši 119 645 Kč. Děkujeme!

Veřejná sbírka

Můj nový život má od 1.8.2018 povolenou veřejnou sbírku pod číslem jednacím SMHMP/1097591/2018; 16. 7. 2018. Sbírka je povolena na dobu neurčitou s každoročním vyúčtováním
Magistrátu hlavního města Prahy k 30. 6. Číslo sbírkového účtu 8844144 / 0100. Sbírka je povolena
provádět těmito způsoby:

o
o
o
o

Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
Pokladničkami
Prodejem předmětů (výše příspěvku činí 100% z prodejní ceny předmětů)
DMS

Účelem sbírky je získání peněžitých příspěvků na zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin
s cílem zlepšovat prostředí pro dětské pacienty a personál v léčebných zařízeních; pořizovat přístroje,
pomůcky a zařízení nebo poskytovat dotace k jejich pořízení specializovaným pracovištím, zabývající se
diagnostikou a léčbou dětských pacientů; vést dětské pacienty a jejich rodiny jak v průběhu nemoci, tak i
po jejím odeznění s cílem zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici; podporovat odborné vzdělávání
zdravotnických pracovníků, pečujících o děti s hematologickým nebo onkologickým onemocněním;
podporovat nekomerční (akademické) klinické studie diagnostiky a léčby dětí s hematologickým nebo
onkologickým onemocněním.

Dotace z Ministerstva zdravotnictví

V roce 2018 byl projekt Můj nový život podpořen státní dotací přidělené z Ministerstva
zdravotnictví ČR. Díky této finanční podpoře byly realizovány akce: Království železnic, Legoland
Německo, Obnovená premiéra dokumentu Můj nový život, Výlet na Farmu Blaník, Výstava Můj nový život
ve Stockholmu, Daruj hodinu letu, Playmobil Funpark Německo a doprava dětských pacientů na Radost
dětem. Dotace byla řádně vyúčtována k 31. 12. 2018 a schválena.

Finanční zpráva

FINANČNÍ ZPRÁVA 2018 - vyplněno v celých Kč
Příjmy
Dary fyzických a právnických osob
Dary přijaté na sbírkový účet
Přijatá dotace MZ
Dary přijaté nepeněžní

1 155 250 Kč
30 272 Kč
460 000 Kč
20 000 Kč

Výdaje
Dary poskytnuté - dětská onkologická oddělení
Dary poskytnuté jiným neziskovým subjektům
Spotřební materiál - přímo akce
Spotřební materiál - provoz
Služby - přímo akce
Služby - provoz (dokument MNŽ, drobné sl.)
Osobní náklady
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Bankovní poplatky sbírkový účet

162 292 Kč
40 000 Kč
7 987 Kč
5 619 Kč
728 419 Kč
249 557 Kč
60 000 Kč
1 100 Kč
2 536 Kč
203 Kč

Hospodářský výsledek 2018

407 809 Kč

Další informace z rozvahy
Pokladna
Bankovní účet běžný
Bankovní účet sbírkový
Pohledávky
Poskytnuté zálohy
Časové rozlišení - náklady příštích ob.
Závazky
Závazky z pracovněprávních vztahů
Závazky z vyúčtované dotace
Časové rozlišení - výdaje příštích ob.

3 004 Kč
1 021 169 Kč
30 069 Kč
170 000 Kč
0 Kč
21 780 Kč
30 690 Kč
5 000 Kč
40 000 Kč
650 Kč

Návrh akcí na rok 2019
Plán akcí projektu na rok 2019 navazuje na dosavadní aktivity projektu – realizace akcí a
programů na podporu onkologicky nemocných dětí a dospívajících, pomoc v reintegraci do života po
léčbě, osvětové aktivity cílené na širokou veřejnost s cílem rozvoje sociální a emoční inteligence naší
společnosti. Časový harmonogram aktivit viz tabulka.

akce
Datum
Besedy pro školy
v průběhu roku
Den dětské onkologie
únor
Techmania Science Center v Plzni
30.března
Podmořský svět+Únikovka+Planetárium Praha
4.května
Obnovená premiéra filmu
15.května, promítání 16.-19.5.
Létání Hořovice
15.června
Den s Porsche
červen
Legoland
červenec (neděle-pondělí)
Park Mirakulum
srpen
Létání Kroměříž
září
Ranč u Ráfů
září či říjen
Iqlandia v Liberci
říjen
Vánoční dům Karlovy Vary
1.prosince
Radost dětem
prosinec
Návrh programu k 10. 1. 2019, změna programu vyhrazena

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, bez kterých bychom nemohli pomáhat
(v abecedním pořadí a bez titulů)
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.; ArtForum; Babicová Marta; BeliefProduction s.r.o.;Bělovská Marcela;
Berwidová Eva; Blodek Jan; Burián Petr; Cingrošovi Sabina, Marian, Jan a Anna;ComAp a.s.; Eisenhamer
Ivo; Englová Markéta; Etnetera a.s.; EXCON, a.s.; Farma Blaník; Freibergová Monika; HaimaCZ, z.s.;
HavasWorldwide Prague a.s.; Havelková Kateřina; Harapát Petr; Hloušek Patrik; Hrdlička Jan; Hrdličková
Pavla; Huleja Martin; Joachim Jakub; Joklová Zuzana; Klíma Milan; Králíková Lenka; Království železnic;
KrausPetr; Krejčí Tomáš; Lukš Aleš; Malá Milena; MATRIX Media s.r.o.; Mecerová Martina;
MKSH,příspěvková organizace; Nadace ČEZ; Nadační fond ICZ; Němcová Renáta; Petrik Milica;
PácaltováTerezka; Pašková Tereza a Patrik; Pink Bubble Nadační fond; Pixito; OlympicPalace s.r.o.;
Podzimková Eliška; Polypresss.r.o.; Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.; Procházka Petr; Radová Dana;
Ráfovci; Reichlová Věra;Respectfashion s.r.o.; Řídcí Jana a Kuba; SPINFLO s.r.o.; Starý Jan; Šíchovi Renata
a Jarda; Šitler Jiří, Šmíd Richard; Šmuková Martina; Štefánková Jana; Štolfová Jitka, Štěnička Jiří; Šťastný
Dan; Šťastný Jiří; TrattoriaFamiglia; Ursu Irina; Vaňková Dagmar; Vánoční dům; Volf Marek; Zámek
Loučeň; Zdravotní klaun, o.p.s.; Žáková Kristýna; Žižka Jan, Žižka Petr.

Děkujeme i všem ostatním za pomoc a podporu.
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. pracoval v roce 2018 ve složení Lucie Hrdličková, Dana Ipserová, Marcela Žižková.

