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BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených
dětí a dětí, které po narození potřebují péči zdravotníků.
BabyKlokánci je dlouhodobý projekt občanského sdružení Zrnka (dále pouze Zrnka), který
vznikl v roce 2009 a jehož zakladatelkou Ivana Antalová, maminka Evičky, narozené ve 24 tt.

Cílem naší organizace je poskytovat zejména matkám emoční a psychologickou podporu
přímo v neonatologických odděleních nemocnic a porodnic. Spolupracujeme s odborníky,
organizujeme finanční sbírku, ze které nakupujeme předměty na podporu kontaktu mezi
matkou a dítětem v nemocnici (odsávačky mateřského mléka, přikrývky na klokánkování),
medializujeme danou problematiku (překlady medicínských výzkumů a zahraničních
zkušeností, články, přednášky (i pro odbornou veřejnost), letáky, informační materiály.
Pomáháme zajišťovat drobné pomůcky a potřeby pro nedonošené děti (čepičky, prostěradla
do inkubátorů, polohovací pomůcky).

Rok 2014 - zakoupené dary:
V roce 2014 jsme zakoupili nemocniční odsávačku mateřského mléka Medela Symphony pro
nemocnici v Písku, v Mostě a v Teplicích. Tyto nemocniční odsávačky jsou velmi žádané a
chválené. Jsou speciálně přizpůsobené i pro matky předčasně narozených dětí a tam, kde
tuto odsávačku mají propouštějí daleko větší procento kojených dětí.
Dále jsme ve FN Brno předali 6 elektrických odsávaček mateřského mléka značky Ardo. Tyto
odsávačky jsme zakoupili díky spolupráci s občanským sdružením Malý strom a jejich akci
"Pečení pro děti v Brně".
Do nemocnice v Českých Budějovicích jsem zakoupili prostěradla do inkubátorů.

Rok 2014 - další dary:
V nemocnicích v Písku, v Českých Budějovicích a U Apolináře (Praha) jsme několikrát za rok
předávaly materiální dary od našich příznivců a dobrovolných dárců (oblečení, kojící polštáře,
čepičky).

Rok 2014 - psychologická a emoční podpora matek:
U Apolináře probíhala během roku průběžně setkání rodičů s našimi koordinátorkami v rámci
Rodičovského klubu. Naše koordinátorky Eva Ratajová (laktační poradkyně a maminka
Bertíka a Vilíka - narozeni ve 24 tt) a Jana Houserová (psycholožka s psychoterapeutickým
výcvikem a maminka Barunky (28tt) a Štěpánky (31 tt)) pracují především s rodiči extrémně
těžkých nedonošenců.
V Českých Budějovicích probíhala setkání s rodiči v první půlce roku s naší koordinátorkou
Michaelou Žákovou (fyzioterapeutkou pracující převážně s nedonošenými miminky a
maminkou Žanetky (28 tt)). Do dalšího roku bude setkávání s rodiči organizovat a zajišťovat
Simona Vachulková (maminka Maxíka (26 tt)).
Ve FN Brno (Obilní trh) zastupuje BaybKlokánky Gabriela Landsmannová, sociální
pedagožka, poradkyně s psychoterapeutickým výcvikem a maminka Laury (25 tt).

Rok 2014 - medializace
Naše koordinátorka Eva Ratajová u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí
přednášela na Vzdělávacím semináři pro zdravotníky "Nedonošené dítě očima zdravotníka,
rodičů i společnosti", organizovaném agenturou SestraIN.
Ve spolupráci s Českým zdravotnickým fórem o.p.s. pracujeme na brožurce, určené pro
rodiče nedonošených dětí (měla by vyjít v příštím roce).
Na našich FB stránce publikujeme zajímavé odkazy ze zahraničí i z ČR.

Zpráva o hospodaření 2014
Příjmy za rok 2014
příspěvky dárců
DMS
daňové přiznání
celkem

4 726,00 Kč
13 158,00 Kč
61 104,00 Kč
78 988,00 Kč

příspěvky dárců
DMS
daňové přiznání

Provozní náklady za rok 2014
poplatky bance
poplatky za daňové
pomáhá
tisk kalendářů
celkem

341,00 Kč
přiznání
17 191,00 Kč
2 055,00 Kč
19 587,00 Kč

poplatky bance
poplatky za daňové
přiznání pomáhá
tisk kalendářů

BabyKlokánci -koordinátorky
Lucie Hovorková - hlavní koordinátorka projektu BabyKlokánci, členka rady občanského
sdružení Zrnka, koordinátorka pro porodnici v Písku
Eva Ratajová - koordinátorka pro porodnici "U Apolináře", laktační poradkyně
Jana Houserová - koordinátorka
psychoterapeutickým výcvikem

pro

porodnici

"U

Apolináře",

psycholožka

s

Michaela Žáková - koordinátorka pro porodnici v Českých Budějovicích, fyzioterapeutka
pracující převážně s nedonošenými dětmi
Simona Vachulková - koordinátorka pro porodnici v Českých Budějovicích
Gabriela Landsmannová - koordinátorka pro FN Brno - Obilní trh, sociální pedagožka a
poradkyně s psychoterapeutickým výcvikem

Děkujeme všem, kdo BabyKlokánky podporuje - buď finančním darem, materiálním darem
a nebo tím, že s námi spolupracuje či sdílí informace o činnosti našeho sdružení dále. Jen
díky Vaší podpoře můžeme pomáhat tam, kde to je potřeba.

