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História občianskeho združenia
Občianske združenie Matka a dieťa Turca vzniklo v máji 2006 na základe osobnej
skúsenosti jednej zo zakladajúcich členiek. V prvých rokoch pomoc združenia smerovala
najmä do Univerzitnej nemocnice Martin. Neskôr sme začali ďalšie zaujímavé a prospešné
projekty. Dnes tvorí združenie trinásť členiek – matiek, zamestnaných žien, ktoré sa popri
svojej práci a rodine, vo svojom voľnom čase venujú dobrovoľníctvu.
Za 11 rokov našej práce sme pomohli realizáciou pri mnohých projektov. Začali
sme z ničoho a dnes nás vyhľadávajú nielen zdravotnícki pracovníci, aby sme pomohli tam,
kde zlyháva verejný sektor. Snažíme sa, aby sme úplne nenahrádzali „štát“, ale aby sme jeho
povinnosti dopĺňali. Všetky priestory, ktoré sme pomohli zrekonštruovať a zveľadiť, majú
viac hotelový „look“, ako nemocničný.
V posledných rokoch spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré pomáhajú
deťom, zdravotne znevýhodneným, či sociálne znevýhodneným. Snažíme sa o pozitívny
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vplyv na rodiny, nech už si prechádzajú čímkoľvek. Pomáhame prevažne inštitúciám, nie
jednotlivcom. Najviac nám vyhovuje spoluúčasť na projektoch. Radi pomáhame tam, kde je
určitá miera svojpomoci.

Ciele občianskeho združenia
Medzi hlavné ciele Občianskeho Združenia patrí:
1. Podporovanie humanizácie zdravotnej starostlivosti o ženy a deti
2. Podporovanie skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o ženy a deti
3. Podporovanie zriadenia dôstojných priestorov slúžiacich na poskytovanie
zdravotnej

starostlivosti

pre

ženy,

deti

a sprevádzajúce

matky

v rámci

nemocničného zariadenia v meste Martin
4. Podporovanie výskumu, vzdelávania a výchovy odborníkov v oblasti zdravotnej
starostlivosti o ženy, matky a deti
5. Podporovanie programov zaoberajúcich sa ochranou zdravia, prevenciou
a poradenstvom v oblasti zdravia žien a detí
6. Organizovanie

kurzov,

seminárov,

konferencií,

kultúrnych,

umeleckých,

športových a spoločenských podujatí
7. Rozvíjanie

spolupráce so

štátnymi

i neštátnymi

inštitúciami,

nadáciami,

organizáciami, združeniami doma i v zahraničí podporujúcimi rovnaké ciele.
8. Podporovanie a rozvíjanie aktivít zameraných na voľný čas rodín a jeho
zmysluplné využitie

Členky občianskeho združenia
Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
JUDr. Katarína Grajciarová
Ing. Ivana Kochanová
MUDr. Lenka Kunertová
Mgr. Silvia Kyčinová
Ing. Lenka Orešková Hájková
Monika Pavlová
Ing. Petra Piršelová
Tatiana Raffajová
MUDr. Stanislava Richterová
Ing. Anna Smereková
Ivana Súkeníková
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MUDr. Adriana Gáťová

Najvýznamnejšie aktivity v roku 2017
1. Ukončenie Snoezelen projektu v Detskom domove

Na prelome rokov 2016-2017 sme
ukončili

Snoezelen

v Detskom

projekt

domove

a domove

sociálnych služieb v Martine. Táto
inštitúcia

sa

stará

o deti

bez

biologických rodičov - zdravé a aj
telesne,

zmyslovo

a fyzicky

postihnuté. Kapacita zariadenia je
96 miest. Snoezelen terapia je
multisenzorická

individuálna

terapia so zameraním na podporu kompetencií klienta. Celková suma na zriadenie terapie bola
7300€, pričom v roku 2017 sme doplatili viac ako 500€. Koncom roku 2017 sme Detskému
domovu pomohli zakúpiť potrebné prístrojové vybavenie a ošatenie pre deti v sume viac ako
1300€.
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2. Desiaty benefičný koncert

Dňa

14.2.2017

sme

zorganizovali v poradí už 10.
Benefičný koncert. Už tradične
na ňom vystúpili Sisa Sklovská
a Richard

Rikkon.

Hosťom

večera bol kubánsky spevák
Lazaro.

Na

úvod

vystúpili

klienti

DSS

Méta.

Tomuto

zariadeniu

sme

venovali

aj

výťažok z koncertu. Diváci zaplatením vstupného prispeli na verejnú zbierku Tvorivá
dielnička. Výťažok koncertu bol takmer 6000€.
3. Dopravné ihrisko Dražkovce

Na jar sme boli oslovení
o pomoc

pri

vybudovaní

detského dopravného ihriska
v Dražkovciach. Máme radi
spoluúčasť

na

projektoch.

Preto sme radi súhlasili, že
pomôžeme

s vodorovným

dopravným

značením

a zabezpečením
Ihrisko

je

lavičiek.

prístupné

aj

verejnosti aj deťom v škôlke
so zameraním na dopravnú výchovu, šport a oddych. Suma nášho príspevku bola 830€.

4. Verejná zbierka Svetielka

Pustili sme do „neznámych
Rozhodli

zorganizovať

sme

sa

celoslovenskú

verejnú zbierku Svetielka na
podporu detí na Fyziatricko –
rehabilitačnom
UNM.

Zistili

mediálna

oddelení
sme,

kampaň

že
je

najdôležitejšia. Pomáhala nám
aj

Alžbetka

Verejná

a jej

príbeh.

zbierka

bola

ukončená až v roku 2018 a jej výťažok bol vyše 600€. Na Fyziatricko – rehabilitačnom
oddelení sme projekt Svetielka už začali realizovať a podporili sme ho sumou takmer 5000€.
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vôd“.

5. Pomoc združeniu SPOSA

Na jeseň 2017 nás oslovilo
občianske združenie SPOSA
TURIEC

(Spoločnosť

na

pomoc osobám postihnutým
autizmom).

Združenie

potrebovalo
presťahovať

sa

rýchlo
do

nových

priestorov a k tomu potrebovali
našu pomoc. Pomohli sme
z výmenou

dverí,

so

zakúpením a položením kobercov do herne a aj do Snoezelen miestnosti. Pre Snoezelen
terapiu sme pomohli so zakúpením optických vlákien – pomôcky pre multisenzorickú terapiu.
Koncom roku sme ešte pomohli s kancelárskym vybavením a pomôckami na tvorivú činnosť,
ale aj s novým vysávačom na krásne nové koberce. Celková pomoc bola vo výške viac ako
3200€.
6. Spolupráca s Detským oddelením Psychiatrickej kliniky UNM

Naša

spolupráca

oddelením

s Detským

Psychiatrickej
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kliniky UNM trvá už niekoľko
rokov. Oceňujeme a pomáhame
zamestnancom, aby deti, ktoré
tu musia byť hospitalizované,
mohli zmysluplne tráviť čas
v nemocnici. Je to nesmierne
dôležité pre ich liečbu. Preto
pravidelne pomáhame Základnej
škole s materskou školou pri
zdravotníckom zariadení, ale aj samotnému oddeleniu. Tento rok sme kúpili nový nábytok
v sume viac ako 2000€.

7. Naša Krajšia záhrada

Koncom

roku

2016

sme

začali

našu

spoluprácu s DSS Méta Martin na podnet
jedného z rodičov ich klientov. Na tomto
zariadení oceňujeme ich svojpomoc a veľkú
angažovanosť

ich

zamestnancov.

Naše

návštevy s DDS Méta sú pre nás veľmi
inšpirujúce. V prevádzke Priekopa sme sa
pustili do zveľadenia záhrady, ktorá slúži na
oddych, športové vyžitie a spoločné stretnutia.
Tomu sme prispôsobili celý projekt. Za
výraznej pomoci Rotary Clubu Martin, ktorý
zabezpečil projektovú dokumentáciu a prispel
sumou 5000€ na výstavbu altánku. Projekt
bude ukončený až v roku 2018. V roku 2017
sme vystavali altánok, zabezpečili sme výrub nebezpečných stromov a zakúpili športové
vybavenie, celkom v sume takmer 5500€.
8. Spolupráca s Domovom seniorov a domovom sociálnych služieb
Martin – Ľadoveň

Turca sme sa tento rok zamerali
aj na opačnú interakciu „deti
rodičom“. Zamerali sme sa na
pomoc

klientom

Domova

seniorov. Našou prvou aktivitou
bol

predvianočný

Seniorom

sme

s pomocou
a podporovateľov

koncert.
zabezpečili
sponzorov
krem

krásnych kolied aj vianočný punč, štrúdle a spevníky, aby sa mohli zapojiť. Koncom roku
sme ešte pomohli s tvorivým materiálom a hrami pre spoločné chvíle.
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Z nášho názvu Matka a dieťa

9. Krajšie Vianoce

Už po tretí krát sme sa pustili aj do
projektu Krajšie Vianoce. Projekt,
ktorý

vymysleli

a koordinujú

príslušníci Policajného zboru nás
chytil.

Za

pomoci

sponzorov

pomáhame priniesť krajšie Vianoce
do rodín, ktoré sa ocitli v neľahkej
situácii. Našou úlohou je napiecť
koláčiky, čo nám ide fakt od ruky.
Každá z rodín dostane škatuľu ovocia, čerstvý chlebík, klobásku a vlastnoručne napečené
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voňavé koláčiky. Vždy sa nám podarí pribaliť aj zopár nečakaných darčekov.

Hospodárenie
1. Príjmy

Najvýznamnejšiu zložku príjmov tvoril ako každý rok príjem z podielu zaplatenej
dane, teda z 2%. Významný podiel na príjmovej časti rozpočtu mal príjem z verejných
zbierok. V roku 2017 sme organizovali až tri verejné zbierky, pričom najväčší výťažok sme
dosiahli z 10. benefičného koncertu. Dary na našu činnosť nám poskytli právnické aj fyzické
osoby.

Príjmy
Dary

Príjem z podielu zaplatenej dane (2%)

Verejné zbierky

Príjem z reklamy

Iné

0%
6%

11%

25%

2. Výdavky

Takmer všetky naše výdavky tvoria výdavky na naše ciele. Len 5% tvorili režijné
náklady. V roku 2017 boli režijné náklady navýšené z dôvodu povinnosti auditu zverejnenia
špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane (2%). Všetky významné položky výdavkovej
časti rozpočtu sú popísané v časti Najvýznamnejšie aktivity roku 2017. Okrem nich sme
pomohli na Oddelení pediatrickej intenzívnej medicíny Kliniky detí a dorastu UNM,
Lôžkovom oddelení Kliniky detí a dorastu UNM, Základnej škole s materskou školou pri
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58%

zdravotníckom zariadení UNM, začali sme s projektom na Klinike detskej chirurgie UNM,
ktorý bude dokončený v roku 2018. Pomohli občianskemu združeniu Brieždenie v spolupráci
s Rotary clubom Martin.

3. Príjmy a výdavky za 2015 - 2017

PRÍJMY
Dary a príspevky
Podiel zaplatenej dane z príjmu
Verejné zbierky
Dotácie

2015

2016

4 893

5 557

2 865

69 576

25 350

14 518

5 826

5 720

6 371

500

Príjem z reklamy
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2017

1 500

VÝDAVKY

2015

2016

2017

Dary a príspevky iným subjektom

23 033

27 434

27 700

492

846

1 568

47 201

20

Réžia
Ostatné



Pomoc pri organizácii 1. industriálneho plesu



Organizácia 11. benefičného koncertu



Ďalšia pomoc Klinike detskej chirurgie



Pomoc pre deti, ktoré sa venujú robotike



Ďalšia pomoc občianskemu združeniu SPOSA Turiec



Projekt Tvorivá dielnička na pomoc klientom DSS Méta



Pomoc pri tvorivých aktivitách klientov DSS Méta



Spolupráca s Domovom seniorov a domovom sociálnych služieb Martin - Ľadoveň



Dokončenie projektu Naša krajšia záhrada



Pokračovanie v projekte Svetielka



Pomoc Oddeleniu intenzívnej pediatrickej medicíny Kliniky detí a dorastu UNM



Ďalšia spolupráca so Základnou školou s materskou školou pri zdravotníckom
zariadení UNM



Pomoc detským pacientom UNM na ďalších oddeleniach



Projekty zamerané na zdravú výživu detí



Spolupráca s Evanjelickou spojenou školou zameraná na pomoc seniorom



Ďalšia pomoc deťom bez biologických rodičov



Pomoc Klinike detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny



Pomoc skautom



Projekt Krajšie Vianoce



...ďalšie zaujímavé a prospešné projekty
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Plán činnosti na rok 2018

0

Kontaktné informácie
MATKA A DIEŤA TURCA, občianske združenie
IČO: 37981722
TIMRAVY 5052/27
MARTIN
036 01
Tel.: +421 918 634 053
Mail: matkaadietaturca@gmail.com
www.matkaadietaturca.sk
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Ing. Petra Piršelová – predsedníčka združenia
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