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Predčasné narodenie alebo popôrodné komplikácie 
dieťatka je jednou z najťažších skúšok, ktorej 
rodičia môžu byť vystavení.

Je to obrovský šok, bolesť, neistota, strach... 

KTO SME ?

� Sme združenie rodičov a priateľov predčasne
narodených detí. Aj naše radostné očakávanie
vystriedal obrovský strach o bábätko, ktoré by sa
zmestilo do dlane, uzavreté v sterilnom svete za
stenami inkubátora plného hadičiek...

� Ponúkame pomoc a podporu pre všetkých, ktorí
tým prechádzajú práve teraz a hľadajú, na koho
sa obrátiť. Alebo tým prešli niekoľko mesiacov, či
rokov dozadu a chcú sa podeliť s ostatnými o svoje
skúsenosti.

� Radi by sme Vám rodičom pomohli prekonať toto
náročné obdobie, pretože vieme, aké to je a ako
veľmi pomôže podeliť sa o bolesť s ostatnými.

NÁŠ CIEĽ

� podpora rodín s predčasne 
narodenými deťmi ale aj 
rodín s deťmi narodených 
načas ale ktoré mali po 
pôrode komplikácie 
poskytnutím základného 
poradenstva 
a psychosociálnej podpory 
v tejto ťažkej situácii.

NÁŠ CIEĽ

� sprostredkovať 
rodičom kontakty na 
ďalšie organizácie 
špecializujúce sa na 
konkrétne problémy, 
ktoré sa môžu 
vyskytnúť v súvislosti 
s nezrelosťou

� spolupracovať 
s odborníkmi z radov 
neonatológov, 
psychológov, detských 
neurológov, 
fyzioterapeutov 
a ďalších v rámci 
zaistenia potrieb  
rodičov nedonosených 
a rizikových detí.

NÁŠ CIEĽ

� vytvoriť priestor pre 
vymieňanie si 
skúseností medzi 
rodičmi formou 
stretnutí a akcií pre 
širokú verejnosť.
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NÁŠ CIEĽ

� vzájomne si odovzdávať  
s odborníkmi teoretické 
a praktické skúsenosti, 
ktoré majú vzťah  

k problematike rodín 
s predčasne 
narodenými alebo 
rizikovými deťmi

PREDCHÁDZAJÚCE AKTIVITY

TVORIVÉ DIELNE – DARČEKY PRE MAMIČKY A BÁBÄTKÁ V SPOLUPRÁCI S O.Z. 
KOORDINUJEME PROJEKT

Odovzdávanie darčekov v na prešovskom
neonatologickom oddelení – čiapočiek, polohovátok, darčekov pre mamičky...

PONOŽTIČKOVÝ REKORD

V spolupráci s firmou

� Pokus o rekord – 11.septembra 2011 v českých 
Boskoviciach počas Celoštátneho stretnutia 
predčasne narodených

� 6132 kusov (3 066 párov) prikolíčkovaných
novorodeneckých ponožiek, šnúra dlhá 340 metrov...
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Z KONFERENCIE V R. 2010 V PREŠOVE

ČLENSTVO

� Členom občianskeho združenia sa môže stať 
ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba na 
základe ním podpísanej žiadosti a súhlasu 
Výkonnej rady. 

� Prihlášku za člena občianskeho združenia malíček
a výšku členského poplatku nájdete na webovej 
stránke www.nasmalicek.sk

UNB, Antolská 11,
851 07  Bratislava

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ľubica Kaiserová
Tel. +421 903 264 784

www.nasmalicek.sk

číslo účtu: TATRA BANKA
2921862077/1100

Za vašu podporu a pomoc ďakujeme.


