Občianske združenie
malíček

Kto sme
•
•
•
•

Občianske združenie malíček vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov
počet členov k septembru 2013 - 62
spája rodiny s predčasne narodenými deťmi
spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi,
pediatrami a ďalšími špecialistami

Ciele združenia
•
•
•
•
•
•
•

zvyšovanie kvality života predčasne narodených detí a ich rodín
poskytovanie odborného poradenstva
sprostredkovanie kontaktov na ďalšie organizácie špecializujúce sa na konkrétne
problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s nezrelosťou
vytvorenie priestoru na vymieňanie skúseností formou stretnutí a akcií pre širokú
verejnosť
spolupráca so špecialistami na odbornej úrovni; odovzdávanie teoretických
vedomostí a praktických skúsenosti so vzťahom k problematike
spolupráca so zahraničnými rodičovskými združeniami
zlepšenie legislatívneho rámca pre starostlivosť o predčasne narodené deti a ich
rodičov v rámci Európskej únie (EFCNI - European Foundation for the Care of
Newborn Infants)

Aktivity OZ malíček v roku 2013
Február 2013 – účasť na veľtrhu Dieťa a rodina, konzultácie pre rodičov
Marec 2013 – stretnutie lídrov pacientských organizácií v Piešťanoch, prezentácia činnosti
združenia a aktivít
Marec 2013 – jarné stretnutie rodičov a detí
Apríl 2013 – Inovatívna rehabilitačná metóda THERASUIT, Prirodzené zlepšenie zraku pomocou
Batesovej metódy – účasť rodičov
Máj 2013 – účasť na podujatí Míľa pre mamu – predstavenie OZ malíček
Jún 2013 – účasť na podujatiach Helpfest na pomoc deťom s DMO a Vianoce v lete (podujatie na
pomoc neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú tým, ktorí pomoc potrebujú)
September 2013 – Komunikácia pacient versuz lekár – účasť rodičov

OZ malíček a EFCNI
OZ malíček má celoslovenskú pôsobnosť a pri svojich aktivitách spolupracuje s Európskou
nadáciou pre zdravie novorodencov (EFCNI) a rodičovskými organizáciami podobného zamerania
v zahraničí. Podporuje európsku výzvu „Pre zdravie novorodencov“ - právo na lepší štart do
života. Postupne sa začleňuje do európskych iniciatív, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia
verejnosti o problematike predčasne narodených detí na európskej úrovni.

má za cieľ znížiť počet predčasných pôrodov v Európe prostredníctvom:
- výskumných projektov
-lepšie informácie pre tehotné ženy
-lepšie vzdelávanie pre lekárov a ošetrovateľov
www.efcni.org

Projekt Komunitné centrum malíček
•
•
•
•

predčasne narodené deti kvôli rôznym zdravotným komplikáciám nemôžu
navštevovať bežné centrá pre deti
mnohé deti sú telesne i mentálne postihnuté
priestor s vyššou mierou hygienického zabezpečenia (ionizácia vzduchu, častejšia
dezinfekcia priestorov, nábytku, hračiek)
zabezpečenie rôznych rehabilitačných a terapeutických cvičení s odborníkmi

Projekt Komunitné centrum malíček
Takto vyzerali priestory!

Všimli ste si zmenu?

Projekt Komunitné centrum malíček

Svetový deň predčasne narodených detí
Svetový deň predčasne narodených detí sme prvýkrát oslavovali 17. novembra 2011.
Každoročne pri tejto príležitosti pripravujeme aktivity, ktorými sa snažíme priblížiť problematiku
predčasne narodených detí verejnosti.
Rok 2012
6. 11. 2012 sa uskutočnila tlačová konferencia, odborné semináre a odovzdávanie ocenenia
„Purpurové srdce“.

Rok 2013
12. 11. 2012 sa uskutoční tlačová konferencia, odborné semináre a benefičný koncert s
odovzdávaním ocenenia „Purpurové srdce“.

Purpurové srdce
Občianske združenie malíček v roku 2012 udelilo na Slovensku prvýkrát Cenu „Purpurové srdce“.
Tento symbol spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. Toto
ocenenie bolo odovzdané osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na starostlivosti o
predčasne narodené deti. Cena sa slávnostne odovzdávala pri príležitosti Svetového dňa
predčasne narodených detí (17. november). Nad podujatím prevzala záštitu poslankyňa Národnej
rady SR Jana Žitňanská.
V roku 2012 sa Cena „Purpurové srdce“ udelila v troch kategóriách:
•Osobnosť Občianskeho združenie malíček, ocenená Prof. MUDr. Mária Huttová, CSc.
•Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ocenený Prof. MUDr.
František Bauer, PhD.
•Osobnosť verejného života, ocenená MUDr. Viera Haľamová

Ples v opere a OZ malíček
Ples v opere je nielen najväčším spoločenským podujatím svojho druhu, ale aj jedinečnou
príležitosťou, ako naplniť motív pomoci. Už po piaty raz hostia Plesu v opere, významné osobnosti
spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života, spoja svoju prítomnosť na plese aj
s ušľachtilou myšlienkou pomoci tam, kde je naliehavo potrebná. Dobročinné poslanie
nadchádzajúceho 14. ročníka Plesu v opere sa zameria na zvýšenie kvality starostlivosti
o predčasne narodené deti.
Výťažok z príspevkov hostí Plesu v opere bude využitý pre potreby šiestich perinatologických
centier na Slovensku.
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