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KTO SME

Chceme, aby predčasne narodené
deti odchádzali domov
čo najzdravšie.

Chceme, aby

predčasne
deti
Sme občianske združenie, ktoré
vzniklo narodené
na podporu
predčasne narodených detí a ich rodín.
odchádzali domov čo

najzdravšie.

Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou,
aby

sme

prispeli

k

zlepšeniu

starostlivosti

o

nedonosené deti a ich rodiny. Participujeme na rôznych

projektoch, snažíme sa o zviditeľnenie problematiky
predčasných pôrodov, starostlivosti o “predčasniatka” a
o komplexnú starostlivosť o rodiny. Spolupracujeme s
Neonatologickou

sekciou

Slovenskej

pediatrickej

spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v
neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sme
jedným

zo

65

organizácie EFCNI.

aktívnych

členov

medzinárodnej

NAŠA VÍZIA
Chceme, aby predčasne narodené deti mohli
byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby
prítomnosť blízkych bola vnímaná́ ako súčasť
najlepšej starostlivosti.

11
30
700
37

Aktuálne sa na Slovensku narodí
predčasne každé 11. dieťa.
30% predstavuje nárast predčasniatok
za ostatných 10 rokov.
700 predčasniatok patrí k najrizikovejším,
ich váha nepresiahne ani 1500g.
37. týždeň tehotenstva predstavuje
hranicu pre označenie predčasniatok.
Predčasniatka tvoria najväčšiu skupinu
pacientov na Slovensku.

ČLENSKÁ RADA

Ľubica Kaiserová
Štatutárna zástupkyňa a
prezidentka OZ malíček

Mária Palenčarová
Podpredsedníčka OZ malíček

Iveta Jančoková
Členka výkonnej rady a hlavná
koordinátorka OZ malíček

Jarmila Sestrienková
Členka výkonnej rady OZ malíček

Ivana Balážová
Členka výkonnej rady OZ malíček

Veronika Kmetóny Gazdová
Členka kontrolnej rady OZ malíček

Daniela Sameková
Členka kontrolnej rady OZ malíček

Denisa Hrbáňová
Členka kontrolnej rady OZ malíček

A JEHO HISTÓRIA
▪ Založenie malíčka

▪ 1. ročník podujatia Deň detí
▪ Prvá tlačová konferencia k Svet. dňu predčasniatok
▪ Stretnutie rodín v Prešove

▪ Založenie komunitného centra a prvé terapie
▪ Spustenie kampane Sock for life na Slovensku
▪ Odborný workshop pre rodiny a profesionálov

▪ Nasvietenie dominánt Slovenska

▪ Spolupráca 12 nemocníc

▪ Spustenie projektu Pomáhame srdcom
▪ Predvianočné strenutie rodičov predčasniatok

2011

2012

2013

▪ Členstvo v EFCNI

▪ 1. ročník ocenenia Purpurové srdce
▪ Projekt Ene, mene, mini
▪ Účasť na vzdelávacích programoch
pacientských organizácií
▪ Celoslovenská konferencia pacientských
organizácií na Slovensku
▪ Mikulášske stretnutie rodín

▪ Celoslovenské stretnutie rodín

▪ Putovná výstava “Narodil sa bojovník”

▪ Spustenie projektu Kufrík pre opustené deti

▪ 1. ročník konferencie Celostný vývin dieťaťa

2014

2015

2016

2017

2018

▪ Výstava Socks for life

▪ Spolupráca 7 nemocníc

▪ Spolupráca 15 nemocníc

▪ Ples v opere – podpora perinatologických
centier

▪ Spustenie projektu Prvá fotka bábätka

▪ Prvý online prenos z inkubátora

▪ Ocenenie EFCNI Award

▪ Členstvo v AOPP
▪ Ocenenie dobrovoľnícky projekt roka

▪ Príručka pre rodičov

SPOLUPRÁCA S NEONATOLOGICKÝMI PRACOVISKAMI

Žilina

Martin

Poprad

Trenčín

Banská Bystrica
Trnava

Nitra

Prešov
Humenné

Košice

Rimavská Sobota

Bratislava
Nové Zámky

Perinatologické centrá
Novorodenecké pracoviská

ČO SI RODIČIA PREDČASNIATOK ŽELAJÚ
Každý rodič si najväčšmi želá, aby jeho dieťa bolo zdravé.

Taktiež chce mať možnosť byť svojmu dieťaťu nablízku a v
neposlednej rade je pre neho dôležitá aj pomoc a podpora

Zdravie dieťaťa

okolia.
Rovnako aj my v malíčku chceme, aby deti odchádzali z
nemocnice domov čo najzdravšie. Taktiež je našou prioritou,

Blízkosť rodičov

aby predčasne narodené dieťa a jeho rodina mala v
zdravotníckom zariadení vytvorený priestor pre spoznávanie

sa a aby bola prítomnosť blízkych vnímaná ako najlepšia
starostlivosť o dieťa. Okrem toho je aj dôležité, aby verejnosť
mala dostatok informácií o problematike predčasných
pôrodov a ich možných následkov.

Pomoc a podpora

ZDRAVIE DIEŤAŤA
V

OZ

malíček

zabezpečujeme

materiálnu

pomoc

pre

neonatologické oddelenia a to prostredníctvom projektov a
získaných
profesionálne

sponzorských
odsávačky

darov

(vyhrievané

materského

mlieka,

postieľky,
kreslá

na

klokankovanie, polohovacie pomôcky, monitory dychu či plienky).
Chceme, aby predčasne narodené deti odchádzali domov čo
najzdravšie, preto je jednou z našich priorít aj podpora
vzdelávania zdravotníkov, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou
zvýšenej kvality starostlivosti (Kurz bazálnej stimulácie, Kurz
dysfágie, Kurz psychomotorického vývinu).
Cieľom našich aktivít je aj zvýšiť povedomie o problematike

predčasného pôrodu a prejaviť uznanie lekárom a sestričkám,
ktorí sa obetavo a s láskou starajú o tých najväčších bojovníkov
(odovzdávanie ocenení Purpurové srdce, Slávnostný koncert v
Prešove).

BLÍZKOSŤ RODIČOV
Našim dlhodobým cieľom je, aby boli rodiny STÁLE SPOLU.

Po

stabilizácii

zdravotného

stavu

malého

pacienta

zdravotníci urobia pre mamičku prvú fotografiu bábätka,
ktorá zabezpečí prvotný kontakt medzi mamou a dieťatkom.
Foto: S.Szenczi

Aj vďaka nej môže mama svojho malého bojovníka vidieť

skôr,

ako

jej

to

zdravotný

stav

dovolí.

Fotografia

novorodeného bábätka má pozitívny vplyv na psychiku
mamy či na podporu laktácie.
Ak osobný kontakt nie je možný, vďaka IP kamerám nad
inkubátormi sa môžu rodičia a blízka rodina pozerať na svoje
bábätko cez online prenos.

POMOC A PODPORA
Podpora, spolupatričnosť, zdieľanie a pochopenie. Aj to
potrebujú

rodičia

predčasne

narodených

detí.

Okrem

zdravotného personálu v nemocniciach sme to hlavne my

rodičia, ktorí pri nich v ťažkých chvíľach môžeme stáť. V
podporných

skupinách

a

prostredníctvom

laického

poradenstva chceme byť oporou a povzbudením.
Aj príručka pre rodičov je podporou v tejto novej životnej
situácii. Okrem knižnej verzie je dostupná už aj ako e-kniha a od
novembra aj ako audio kniha.
Taktiež iniciujeme a organizujeme pre rodiny rôzne komunitné

stretnutia (Deň detí, Východoslovenské stretnutie rodín) a
dbáme na to, aby aj mamy v nemocniciach cítili podporu
(projekt Pomáhame srdcom).

PRÍJMY OZ MALÍČEK V ROKU 2019
Príjem

Percento z
celkového príjmu

Jednotlivci

71 401 €

51,2%

Firmy

19 647 €

23,5%

Nadácie

10 150 €

8,9%

Asignácia 2% a 3% z dane

31 036 €

7,7%

Spolu

132 234 €

Zdroj financovania

VÝDAVKY OZ MALÍČEK V ROKU 2019
Financovanie

Výdavky

Percento z
celkových výdavkov

Podpora znevýhodnených a projekty

8 479 €

10,9%

Podpora nemocníc

28 661 €

36,7%

Osveta - Svetový deň predčasniatok a
propagácia

10 646 €

13,6%

7 109 €

9,1%

23 186 €

29,7%

Vzdelávanie
Prevádzka - mzdy, komunitné centrum,
administratíva

Spolu

* Niektoré z príjmov z roku 2019 budú čerpané až v
nasledujúcom kalendárnom roku 2020

78 081 € *

PODARILO SA V ROKU 2019
▪ malíček súčasťou publikácie o histórii neonatológie
▪ prezentácia Európskych štandardov v starostlivosti o

novorodencov na Neonatologických dňoch v Martine
▪ ocenenie pre sestry v perinatologických centrách
▪ spojenie rodičov a Asociácie poskytovateľov včasnej
intervencie
▪ kampaň Najkrajší hlas na podporu nemocníc
▪

audiokniha pre rodičov nahovorená Kristínou Tormovou a

Markom Kolenom
▪ nová spolupráca s Pampers
▪ na Facebooku už viac ako 5000 sledovateľov
▪ nový grafický vizuál webstránky

PLÁN NA ROK 2020
podpora rodičov v nemocniciach
rozšírenie rozbehnutých projektov do viacerých nemocníc
zdokonaliť online komunikáciu
nová www-stránka
facebook - už nás je viac než 5000! A chceme naďalej rásť :-)
zlepšiť Instagramovú komunikáciu
vylepšenie metód fundraisingu

segmentácia donorov a úprava marketingovej stratégie
lepšie informovanie podporovateľov

PARTNERI

SPONZORI

VŠETKÝM
PARTNEROM,
SPONZOROM
A
DOBROVOĽNÍKOM
SRDEČNE
ĎAKUJEME!

KONTAKT
info@nasmalicek.sk
www.malicek.sk
facebook.com/nasmalicek

Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 42 254 141
DIČ: 2023736385

