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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. Členky združenia nikdy nedostali za svoju prácu
finančnú, či nefinančnú odmenu. V prvých rokoch pomoc združenia smerovala najmä do
Univerzitnej nemocnice Martin. Neskôr sme začali i ďalšie projekty. Dnes tvorí združenie
štrnásť členiek – matiek, zamestnaných žien, ktoré sa popri svojej práci a rodine, vo svojom
voľnom čase venujú dobrovoľníctvu.
Za 10 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 ho
dopĺňali. Všetky priestory, ktoré sme pomohli zrekonštruovať a zveľadiť, majú viac
hotelový „look“, ako nemocničný.

CIELE A ČINNOSTI 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

FINANCOVANIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Naše prvé finančné prostriedky boli z verejnej zbierky v roku 2006. Dodnes sme
financovaní prevažne z 2% z dane ( od roku 2008 sme z 2% z dane získali viac ako
182000€), z darov fyzických i právnických osôb, z grantov a v neposlednom rade
z verejných zbierok. Verejné zbierky organizujeme každý rok ako benefičné koncerty, ktoré
sú zároveň priestorom, kde prezentujeme verejnosti výsledky za uplynulé obdobie.
Každoročne pre nás a našich podporovateľov účinkujú bez nároku na honorár umelci Sisa
Sklovská a Richard Rikkon spolu s ich hosťami.

AKTIVITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA - REKAPITULÁCIA
Pomoc Univerzitnej nemocnici Martin v rokoch 2006-2016
1. Projekt Mama a ja spolu
Združenie vytvorilo tri izby /sedem lôžok/ s kúpeľňami pre sprevádzajúcich rodičov
pre Neonatologickú kliniku UNM, spolu s kuchynkou a toaletami, pomohli sme
príspevkom na špeciálne vybavenie – Neobedy a zakúpením nábytku
Pomoc vo výške takmer 31 000€
2. Projekt Ako doma – pomoc Klinike detí a dorastu, Oddeleniu starších detí.
Združenie pomohlo s rekonštrukciou toaliet, výmenou podlahovej krytiny na
oddelení, zakúpením nočných stolíkov, ale i mnoho ďalšieho: prístrojové vybavenie,
vankúše, paplóny...
Pomoc vo výške takmer 28 000€
3. Projekt Ako doma – pomoc Fyziatricko – rehabilitačnému oddeleniu
Združenie vybudovalo Rehabilitačno-relaxačné exteriérové ihrisko, zakúpili sme
nábytok na oddelenie, pomáhame s drobným vybavením oddelenia i so
vzdelávaním pracovníkov
Pomoc vo výške takmer 22 000€
4. Projekt V Krajine zázrakov - Spolupráca so ZŠ pri UNM
Združenie pravidelne spolupracuje so školu pri nákupe výtvarných a umeleckých
pomôcok
Pomoc už presiahla sumu 3 000€
5. Projekt V krajine rozprávok – Klinika detskej chirurgie
Združenie pomohlo pri vytvorení nových priestorov pre kliniku zakúpením nábytku,
vymaľovaním priestorov, ale i drobným materiálnym vybavením
Celková suma viac ako 11 000€

6. Projekt Ako doma – Psychiatrická klinika
Združenie pomohlo na klinike výmenou okien na detskom oddelení, zakúpením
nábytku a rekonštrukciou toaliet pre deti
Pomoc vo výške viac ako 12 000€
7. Projekt Mama a ja spolu – vždy! – Klinika detí a dorastu – JIS
Na detskej JIS pomohlo Združenie zakúpením nábytku a rekonštrukciou apartmánu
pre sprevádzajúce mamy, ale i ďalším drobným vybavením
Celková pomoc vo výške takmer 21 000€
8. Projekt Macko Uško – Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Vytvorili sme, vymaľovali a čiastočne zariadili dve detské izby pre 6-7 detských
pacientov a zariadili sme nábytkom ambulanciu pre deti
Pomoc vo výške viac ako 7000€

Ďalšie projekty
1. DVD Chceme krásne rásť – pripravili sme DVD pre deti vo veku 11-18 rokov
s cvičením pre správne držanie tela. Záštitu nad DVD prevzala Slovenská
kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). DVD bolo distribuované
s odporúčaním Ministerstva školstva SR ako odporučená učebná pomôcka pre
hodiny telesnej výchovy.
2. Spolupracujeme s občianskym združením Brieždenie, ktoré pomáha ženám
v núdzi. Pomohli sme im zariadiť priestory novým nábytkom.
3. Pomáhali sme Turčianskej galérii pri organizácii detských tvorivých dielní.
4. V roku 2015 začalo Združenie s vianočným projektom Krajšie Vianoce. Pre
sociálne slabšie rodiny sme v spolupráci s členmi Policajného zboru SR
zabezpečili ovocie, chlieb, klobásy a vianočné pečivo. Vianočné pečivo sme
piekli vlastnoručne spolu s príslušníkmi PZ a ostatné sme pomohli zabezpečiť od
sponzorov.
5. Spolupráca s Detským domovom v Martine.

Združenie pomohlo s vybudovaním špeciálnej psychoterapie Snoezelen. Terapiu
budú využívať deti s DMO - detská mozgová obrna, emočné narušené deti, deti
s postihom sluchu, deti agresívne, poruchy správania, deti s ADHD, mentálna
retardácia, hydrocefalus, deti s epilepsiou, parézy končatín, hyperkin. syndróm.
Celková pomoc vo výške 7 300€
6. Spolupráca s Domovom sociálnych služieb Méta.
Združenie prispelo k zabezpečeniu drobného nábytku a pomôcok pre tvorivé
dielne.
Celková pomoc vo výške takmer 1 000€

AKTIVITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA - PLÁN PRE R. 2017
1.

Pokračovanie v spolupráci s Univerzitnou Nemocnicou Martin pri realizácii
Snoezelen terapie na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení v UNM.

2.

Spolupráca s Domovom sociálnych služieb Méta. Ide o zariadenie sociálnych
služieb, ktoré poskytuje ambulantný pobyt PSS

s rôznym druhom

postihnutia. V zariadení je poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne
služby,

pracovná terapia, činnosti zamerané na rozvoj, upevňovanie

a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov, ergoterapia,
hipoterapia, arteterapia a záujmové a kultúrne činnosti. Klienti DSS
reprezentujú Slovensko dokonca na Svetovej špeciálnej olympiáde.
Združenie bude v tomto zariadení realizovať v roku 2017 dva projekty:
 Projekt Naša krajšia záhrada - revitalizácia záhrady v Domove sociálnych
služieb Méta Martin-Priekopa


3.

Projekt Tvorivá dielnička – vytvorenie tvorivej dielne a ateliéru

Pomoc pri vybudovaní Detského dopravného ihriska v obci Dražkovce.

Združenie tiež pripravuje v r.2017 tri verejné zbierky:
 Práca nás lieči – Vaša pomoc nás teší (formou dobrovoľných príspevkov do
stacionárnych pokladničiek)

 Svetielka (formou SMS príspevkov)
 Tvorivá dielnička (formou príspevkov na zaplatenie vstupného na benefičný
koncert)
V roku 2017 ešte plánujeme pomoc aj Univerzitnej nemocnici Martin. Viacerým
oddeleniam, kde sú hospitalizované deti a ich sprevádzajúci rodičia, ako i ZŠ pri UNM
pomôžeme s vybavením: prístrojovým, nábytkom i materiálom pre školské
a i mimoškolské vzdelávanie a voľný čas.
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