
nestátní nezisková rodičovská organizace 
podporující rodiny předčasně narozených dětí

Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte...

https://youtu.be/aH0dA7Qk98E


POSLÁNÍ
Podporujeme rodiny po předčasném porodu.

VIZE
Poskytujeme okamžitou a ucelenou 
informační podporu a zvyšujeme povědomí   
o neonatologii v ČR i na mezinárodní úrovni.
Pomáháme rodinám po předčasném porodu.

PILÍŘE
zpracovaná zkušenost

důvěra

HODNOTY
sounáležitost

vděčnost

tradice

komplexnost

CÍLE
Posilování sounáležitosti a podpora rodin i zdravotníků.
Zvyšování povědomí o problematice předčasného porodu. 



Podporuje rodiny předčasně narozených dětí od roku 2002.
Působí v celé České republice.
Informuje o problematice předčasného porodu.
Sdružuje rodiče předčasně narozených dětí.
Distribuuje zdarma 

Časopis Nejste v tom sami 
Knihu Vítej, kulíšku 
Omalovánky Devatero sil, které provází miminka do dlaně

Koordinuje projekty: Mámy pro mámy, Miminka do dlaně, Pomáháme 
(ne)donošení
Pořádá sérii charitativních Běhů pro miminka do dlaně po celé ČR
Pořádá oslavy Světového dne předčasně narozených dětí
Je zakládajícím a aktivním členem organizace EFCNI

(European Foundation for the Care of Newborn Infants)





publikace PRO RODIČE PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
distribuce do všech perinatologických center zdarma

Časopis

• Nejste v tom sami číslo 2015/01

• Nejste v tom sami číslo 2016/02

• Nejste v tom sami číslo 2016/03 „Tatínkův speciál“

• Nejste v tom sami číslo 2017/04 „Kojení“

• Nejste v tom sami číslo 2017/05 „Psychologická podpora rodin po předčasném porodu“

• Nejste v tom sami číslo 2018/06 „Výzkum příčin a prevence předčasných porodů“

Nejste v tom sami číslo 2018/07 "Psychologie a komunikace"

Nejste v tom sami číslo 2019/08 "Jak to vidí chlapi?" 

Nejste v tom sami číslo 2019/09 „Neonatologie očima rodičů“ 



Omalovánky DEVATERO SIL, 
které provází miminka do dlaně.Kniha VÍTEJ KULÍŠKU!

Terapeutická a informativní knížka 
určená rodičům předčasně 

narozených dětí a všem jejich blízkým



První dny a týdny po předčasném porodu 
jsou tak náročné! Víme to…
Projekt Mámy pro mámy podporuje, za 
pomoci širší veřejnosti, maminky 
nedonošených dětí v porodnicích dárkovým 
balíčkem s informacemi, které tolik 
potřebují. 

30 koordinátorek z celé ČR dochází do neonatologických center 
několikrát za rok, aby podpořily rodiče po předčasném porodu. 

PROJEKT MÁMY PRO MÁMY

https://www.nedoklubko.cz/projekty/mamy-pro-mamy/

https://www.nedoklubko.cz/projekty/mamy-pro-mamy/


Součástí balíčku pro rodiče jsou naše tiskoviny a drobné dárečky

Leták Nedoklubko
Leták projektu Mámy pro mámy
Brožura Pomáháme srdcem
Háčkované purpurové srdce
Časopis Nejste v tom sami
Omalovánky Devatero sil, které provází miminka do dlaně
Leták a ponožtičky z projektu Socks for life
Chobotnička s informačním letáčkem (individuálně podle požadavků centra)



Radostné očekávání i strach a obavy. 

Rozumíme tomu, jak se cítí rodiče, když si 

odnáší domů miminko do dlaně, na ten den 

už nikdy nezapomenou... 

Naši čepičku maminky dostanou pro radost, 

aby věděly, že na ně myslíme a aby to 

miminkům slušelo ☺

https://www.nedoklubko.cz/2019/09/26/cepicka-na-doma/

Čepička na doma má v sobě ukryto spoustu energie, síly a poselství...

https://www.nedoklubko.cz/2019/09/26/cepicka-na-doma/


Předávání pelíšků Neobed a vánoční předávání dárků











Předčasný porod je i dnes nejzávažnější porodnický problém, snížení počtu předčasných porodů je
přáním všech, kterých se jeho následky dotýkají. PREVENCE je cesta k tomu, jak tohoto cíle dosáhnout.

Na Gynekologicko - porodnické klinice 1. lékařské fakulty University Karlovy a VFN v Praze již několik let

probíhá výzkum v oblasti prevence předčasných porodů. Prostřednictvím informování široké veřejnosti

o problematice příčin předčasných porodů se snažíme zajistit finanční prostředky na pokračování, rozvoj

a urychlení tohoto výzkumu. Pomáháme tak odborníkům posunout se od teorie blíže k praktické pomoci

těm, kteří ji potřebují. Finanční podpora bude konkrétně cílena na výzkum pozadí závažných

těhotenských komplikací, hlavně předčasného porodu a preeklampsie.

Riziková skupina žen může získat možnost donosit své dítě blíže termínu, jejich miminka mohou získat

cenný čas v děloze svémaminky a tím i větší šanci na plnohodnotný život…

Výzkum realizuje tým MUDr. Michala Kouckého, Ph.D., se kterým se Nedoklubko spojilo v roce 2017

a vznikl tak projekt Pomáháme (ne)donošení.

Aby bylo možné dosáhnout snížení počtu předčasných porodů, je třeba problémům v těhotenství aktivně

předcházet. K tomu, aby toto bylo možné, je třeba více vědět o chybných procesech, které v těhotenství

mohou nastat. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.



https://www.nedoklubko.cz/pn
https://www.facebook.com/pomahamenedonoseni/

V České republice je zdravotní péče v období před i po porodu celosvětově na té nejvyšší
úrovni. Prevence záchytu rizikových těhotenství však zatím není součástí stávajícího systému
zdravotní péče. To však lze změnit.

Projekt vznikl ze snahy podpořit lékařský tým, který se spojil za účelem rozvoje výzkumu problematiky

předčasných porodů. Výzkum je vždy především o financích, které jsou investicí do budoucna.

Prostřednictvím informování široké veřejnosti o problematice příčin předčasných porodů se

snažíme zajistit finanční prostředky na pokračování, rozvoj a urychlení tohoto výzkumu. Díky

získaným finančním prostředkům pomůžeme odborníkům posunout se od teorie blíže k

praktické pomoci těm, kteří ji potřebují. Finanční podpora bude konkrétně cílena na výzkum

pozadí závažných těhotenských komplikací, hlavně předčasného porodu a preeklampsie.

https://www.nedoklubko.cz/projekty/pn
https://www.facebook.com/pomahamenedonoseni/


Projekt je možné podpořit zasláním libovolné částky

na TRANSPARENTNÍ ÚČET NEDOKLUBKA

1090909/0100

Mgr. Helena Kopřivová Klinická imunologie a 
alergologie – laboratoř, Ústav lékařské biochemie 
a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK

Za přímé finanční podpory rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

gynekolog a porodník as. 
MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 
vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK

postgraduální studenti
MUDr. Hanka Hrbáčková, MUDr. Andrej Černý

bioinženýr Ing. Miroslav Hiňdoš

konzultantka: reprodukční imunolog MUDr. Karin Malíčková 

Pomůžete také tím, že o projektu dáte vědět svému okolí.



Sedmnáctý listopadový den byl vyhlášen
Světovým dnem předčasně narozených dětí.

Od roku 2010 slavíme Světový den také v České republice. 
Nedoklubko je jako člen mezinárodní organizace EFCNI 

organizátorem oslav pro ČR. 
Oslavy tradičně pořádáme v paláci Žofín v Praze. 

Další akce připravují naše koordinátorky po celé ČR.



Pro rodiče a jejich předčasně narozené děti připravujeme bohatý program v rámci 
odpoledního setkání rodin.

Večer probíhá slavnostní vyhlášení cen Purpurového srdce osobnostem české neonatologie. 

Dopoledne pořádáme tématickou odbornou konferenci pro neonatologické sestry. 

https://www.nedoklubko.cz/svetovyden/

https://www.nedoklubko.cz/svetovyden/






efcni.org









Darujme.cz je řešení a platforma pro online 
dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím 
a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a 
přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

https://www.darujme.cz/organizace/1200266

https://www.darujme.cz/organizace/1200266


Giving Tuesday, světový svátek dárcovství,
podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré
skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný
den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni
díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday.
Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince
2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci..

Nákupem výrobků na www.finewex.cz můžete přispět Nedoklubku.

Trička, bodýčka a tašky pro veřejnost i zdravotníky.

https://givt.cz/nedoklubko-z-s

Nedoklubku lze také přispět nakupováním přes e-shopy -
jednoduše a zdarma prostřednictvím projektu 

http://www.finewex.cz/
https://givt.cz/nedoklubko-z-s




nedoklubko.cz


