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O nás

Malíček je občianske združenie, ktoré oficiálne vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov na

podporu predčasne narodených detí a ich rodín.

Poslanie

Z vlastnej skúsenosti vieme, že predčasné narodenie je pre rodinu i dieťa obrovská

psychická záťaž a ani tá najlepšia zdravotná starostlivosť nedokáže zmierniť všetky jeho

následky na psychiku a vzťahy v rodine.

Snažiac sa o osvetu o predčasných pôrodoch, zlepšujúc štandardy starostlivosti o

„predčasniatkach“ ako i komplexnú starostlivosť o rodiny sme mostom medzi rodinami

a nemocnicou. Prispievame tak k zlepšeniu starostlivosti a zvýšeniu povedomia

o nedonosených deťoch a ich rodín.

Vízia

Predčasne narodené dieťa a jeho rodina má vytvorený priestor pre spoznávanie sa a

odborníci vnímajú prítomnosť blízkych ako najlepšiu starostlivosť o dieťa. Verejnosť má

dostatok informácií o problematike predčasných pôrodov a jeho následkov a podporuje

rodiny a komunitu.



Putovná výstava 
Narodil sa 
bojovník

Tvorivé
dielne
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Ludiaˇ



Malícek vzdeláva

Malíček vyberá a vysiela členov a odborníkov na špecializované kurzy a školenia:

• EUPATI

• Laktačný kurz

• 12th Parent Organisations Meeting, EFCNI, Mníchov

• Kurzy realizované Pontis, n.o.

• Parent Standard Meeting, EFCNI, Mníchov

• Pro-bono právnici – právne poradenstvo realizované Pontis, n.o. v spolupráci 

s Právnickou fakultou UK

Zároveň sme partnerom na rôznych odborných i osvetových podujatiach:

• Neonatologická  konferencia v Martine

• Svetový deň na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne
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Malícek pre rodiny a komunitu

Ako partneri sme sa zúčastnili celoslovenských akcií:

• Svetový deň manželstva – program pre deti

• ČSOB beh

• Míľa pre mamu

• Dobročinný trh

Iniciovali a organizovali sme podporné stretnutia pre rodiny:

• Celoslovenské víkendové stretnutie rodín s predčasne narodenými deťmi v Partizánskom

• Prvé stretnutie detí v Košiciach

• Tvorivé dielne v Prešove

• Mikulášske stretnutie rodín v Bratislave

• Purpurové srdce

• Osvetlenie budov

• Sväté omše za predčasniatka

• Koncert v Prešove

• Putovná výstava Narodil sa bojovník

• Internetová súťaž Veľká letná poprázdniková fotosúťaž

• Internetová súťaž Vianočná fotosúťaž
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Malícek a nemocnice

Malíček nadviazal oficiálnu spoluprácu s perinatologickými centrami a

oddeleniami Rizikových novorodencov na Slovensku. Účelom tejto spolupráce je

zabezpečiť, aby do každej nemocnice, ktorá prejaví záujem o spoluprácu, sme

zabezpečili podporné aktivity pre personál, rodičov i deti (viď nižšie Malíček a

projekty).

Počas roka 2016 sme začali spolupracovať s nasledovnými nemocnicami:

UNB Petržalka

UNB Kramáre  - Dérerova nemocnica

UN Martin

FNsP Prešov

UNLP Košice

FNsP Nové Zámky

Nemocnica Svet zdravia, Humenné
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Malícek a projekty

Fotoaprát

Fotku bábätka s informačnou kartičkou o malíčku prinesie ošetrujúci lekár

mamičke ihneď po stabilizovaní bábätka. Zároveň poskytne aj základné

informácie o stave dieťatka.

Za rok 2016 sme prenajali fotoaparát s príslušenstvom týmto nemocniciam s

uvedeným počtom papierikov na tlačenie fotky:

Nemocnica Dátum odovzdania Fotoaparát Počet kusov papierikov spolu

Bratislava - Petržalka Feb-16 Polaroid Snap instant červený 250

Martin Nov-16 Polaroid Snap instant 100

Prešov Dec-16 Polaroid Snap instant 100

Humenné Dec-16 Polaroid Snap instant 100
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Malícek a projekty

Bez kufríka neodídem

Nie každé dieťa má to šťastie, že sa narodí do rodiny, ktorá sa o neho chce a

môže postarať. Takéto detičky (či už sú predčasne narodené alebo nie)

pobudnú istý čas na oddeleniach nemocnice, kým sa dostanú do novej alebo

náhradnej profesionálnej rodiny. A keďže za sebou už majú istú históriu, ktorá

nie je zaznamenaná, rozhodli sme sa pripraviť drobčekovi kufrík na nový štart

do života.

V roku 2016 sme odovzdali kufríky do nasledovných nemocníc:

Nemocnica

Dátum 

odovzdania Počet kusov

Bratislava, Petržalka 10

Martin 10

Humenné 5

Nové Zámky 20 
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Malícek a projektyˇ

Mamy mamám

V minulom období sme balíčky pre mamy robili priebežne počas roka.

Najnovšie sme sa rozhodli, že balíčky, ktoré obsahujú drobné pozornosti pre

mamy a bábätká rozdistribuujeme v novembri, k medzinárodnémá dňu

predčasne narodených detí.

Balíček pozostáva z drobností, ktoré šikovné mamy, tety, kamarátky vyrobia

drobné upomienkové predmety. Tie majú mamu podporiť a pripomenúť jej, že

v tejto neľahkej situácii nie je sama.

Počet balíčkov rozoslaných do nemocníc počas roka 2016: 

Nemocnica Dátum odovzdania Počet kusov

Bratislava Petržalka Nov-16 40

Martin Nov-16 30

Humenné Nov-16 17

Nitra Nov-16 20

Prešov Nov-16 20



Malícek na internete

www.nasmalicek.sk

- Nová, prehľadnejšia štruktúra

www.facebook.com/nasmalicek

Vývoj sledovanosti stránky (prírastok 886 Páči sa mi, čo predstavuje 70%

nárast sledovanosti oproti minulému ruku)
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Počet likov na Facebooku (rok 2016)

Počet likov na Facebooku
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Malícek v médiách

Rozhlas a TV: TV JOJ (TV noviny)

RTVS – Moja diagnóza 2/2016: Predčasniatko

Online: http://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/mensie-ako-vrecko-muky-pocet-predcasne-narodenych-deti-nas-stupa.html

http://babetko.rodinka.sk/index.php?id=10001371

http://www.teraz.sk/video/zdravie-predcasne-narodenych-deti-pr/228318-clanok.html

http://www.24hod.sk/predcasne-narodenych-deti-pribuda-trapia-ich-rozne-zdravotne-tazkosti-cl475508.html

http://www.hlavnespravy.sk/predcasne-narodenych-deti-pribuda-trapia-ich-rozne-zdravotne-tazkosti/859979

http://najmama.aktuality.sk/clanok/246034/prve-minuty-su-pre-predcasniatka-klucove-prave-tie-dokazu-babatku-zachranit-zivot/

http://www.pluska.sk/izdravie/zdrave-dieta/predcasniatok-pribuda-ich-start-do-zivota-je-rizikovy-potrebuju-pomoc.html
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Prednáška spojená s diskusiou – Máme doma „predčasniatko“

MC Budatko, Bratislava

MC Klbko, Bratislava

MC Levík, Žilina

MC Kramárik, Bratislava

Malícek a materské centráˇ



Partneri a sponzori

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), Nemecko

Únia materských centier Slovenska

Nedoklubko, Česká republika

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Slovenská neonatologická spoločnosť

ADELI Medical center

Inštitút na podporu dojčenia

ATR- diela, občianske združenie

Centrá Včasnej Intervencie (Bratislava, Prešov)

Hlavné mesto Bratislava

Mesto Košice

Národná rada SR

Abvvie

Nestlé

Hipp

Medela



590 €
1%

2 115 €
4%

14 257 €
30%

960 €
2%2 €

0%

30 108 €
63%

Príjmy za rok 2016

Členské príspevky
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté dary
Úroky
Príspevky z podielu zaplatenej dane-2%

160 €
0%

373 €
1%

22 €
0%

10 087 €
21%

11 965 €
25%

1 874 €
4%

5 456 €
11%

8 528 €
17%

962 €
2%

3 278 €
7% 5 760 €

12%

Náklady v roku 2016

Projekt Mamy pre mamy

Bez Kufríka neodídem

Míľa pre mamu

Podpora nemocníc (vrátane projektu Fotoaparát)

Podpora znevýhodnených rodín (stretnutie rodín v Partizánskom, stretnutie rodín v 
Košiciach, Mikulášske stretnutie, ČSOB beh, súťaže)
Osveta a propagácia (reklamné predmety, letáky, banery)

Komunitné centrum Vyšehradská

Ostatné (administratívne, mzdové, cestovné náklady...)

Tvorivé dielne (Svetový deň manželstva, Dobročinný trh, Tvorivé dielne v Prešove, 
stretnutia)
Vzdelávanie (laktačný kurz, konferencia v Martine, konferencie v Mníchove...)

Medzinárodný deň predčasne narodených detí

Malícek a financieˇ



malícek
Krásnohorská 11

851 07 Bratislava-Petržalka

IČO: 42 254 141

DIČ: 2023736385

číslo účtu: 2921862077/1100

Telefón: +421-948 129 985

www.nasmalicek.sk

info@nasmalicek.sk

www.facebook.com/nasmalicek

Komunitné centrum

Vyšehradská 25

851 07 Bratislava-Petržalka

Kontakt
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