
PUBLIKACE

terapeutická kniha

Vyšlo v Nedoklubku

VÍTEJ, KULÍŠKU
Tato inspirující a povzbuzující kniha vyšla v listopadu 2014  
u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí.

Kniha je k zapůjčení v našich partnerských nemocnicích.  
Více o knize na www.nedoklubko.cz/vitejkulisku 
Za příspěvek 200 Kč včetně poštovného a balného Vám ji rádi zašleme. 
Peníze budou použity na dotisk knihy.

Bude to ona, kdo bude vždy vědět, že se něco děje a ochrání vás. 
Maminka bezpečně rozezná, co a kdy vás bolí a položí na to místo 
ruku. Na dlouho to bude jediný člověk, který bude vždy vědět, co 
žvatláte a brumláte. Maminka to přetlumočí ostatním. Maminka 
jediná vydrží, i když už nebude moct a ostatní to vzdají. Ona jediná 
vás miluje bez podmínek…”

Úryvek z oranžové terapeutické pohádky

Z obsahu:
•    terapeutické pohádky
•    desatero pro rodiče
•    deník tatínka
•    příběhy
•    a mnohem vice…

KONTAKT 

Nedoklubko, z.s.
+420 608 888 778
info@nedoklubko.cz

Připojte se k nám na facebooku!  
www.facebook.com/nedoklubko
Nejste v tom sami!

nedoklubko.cz

Děkujeme, že pomáháte s námi!

V České republice slavíme Svě-
tový den předčasně narozených 
dětí již od roku 2010. 

Cílem oslav je upozornit na pro-
blematiku předčasného porodu, 
povzbudit rodiče na jejich ne-
lehké cestě a vzdát hold lékařům  
a sestřičkám, kteří o miminka do 
dlaně s láskou pečují. 

Již přes 100 zemí na celém světě 
se zapojuje do těchto oslav. Ini-
ciativou Světového dne je nasví-
cení purpurovým světlem známé 
stavby a dominanty. V Čechách 
například Tančící dům v Praze, 
hrad Špilberk v Brně, Nová scéna 
divadla J. K. Tyla v Plzni, zámek 
Větruše v Ústí nad Labem a další. 

V Praze tradičně pořádáme celodenní oslavy v Paláci Žofín. Dopo-
ledne probíhá odborná konference pro zdravotní sestry, odpoledne 
setkání rodin předčasně narozených dětí a den vrcholí slavnostním 
benefičním galavečerem s předáváním cen Purpurového srdce osob-
nostem české neonatologie. 

www.nedoklubko.cz/svetovyden

•     Omalovánky na motivy devíti sil,  
které provází miminka do dlaně

•      určeny pro starší sourozence předčasně  
narozených dětí

•     pomáhají pochopit situaci a učí děti přijmout  
malého sourozence, který se po narození vešel do dlaně.

Více o omalovánkách na www. nedoklubko.cz/devaterosil

DEVATERO SIL

časopis a facebooková skupina  
pro všechny blízké předčasně  
narozeného děťátka

NEJSTE V TOM SAMI

•    vychází 2x ročně 
•    tematicky zaměřená vydání
•     časopis je distribuován do perinatologických 

center a také našim členům
•     facebooková skupina Nedoklubko –  

Nejste v tom sami je interaktivním prostorem pro dotazy, 
informace, diskuze, sdílení příběhů, fotografií, zkušeností  
i povzbuzení

Více o časopise a archiv předchozích vydání  
na www. nedoklubko.cz/nejstevtomsami

PODPOŘTE NÁS A POMÁHEJTE S NÁMI
Možností je mnoho

nedoklubko.cz/pomahejtesnami

• Za 200 Kč vyrobíme 100 povzbuzujících přání  
s desaterem rad pro rodiče předčasně narozeného miminka

• Za 500 Kč dodáme 50 časopisů  
určených k podpoře rodičů v perinatologických centrech

• Za 1000 Kc zašleme 10 knih Vítej, kulíšku 
na novorozenecká oddělení, kde budou k dispozici rodičům

Co získáte?
• možnost stát se součástí komunity dobrých lidí, kteří účinně  

pomáhají rodinám předčasně narozených dětí
• skvělý pocit, že přispíváte na smysluplnou věc

Co s vaším příspěvkem uděláme?
• použijeme ho na náklady spojené s chodem organizace, provoz 

webových stránek, poštovné nebo tisk propagačních materiálů  

Převeďte libovolnou částku na náš transparentní účet 
1171717/0100 vedený u Komerční banky

Staňte se členy NEDOKLUBKA

CHCETE NÁM POMOCI JEDNORÁZOVĚ?

CHCETE NÁM POMÁHAT DLOUHODOBĚ?

Marie Apolena 29+6 t.t., 1010 g, 36 cm

Spolu  
to dokážeme



Nejmenší velikost 
současné plenky

Naše  
nejmenší plenky
pro ty největší 
bojovníky

Jediná plenka vyvinutá 
PRO TA

NEJMENŠÍ 
MIMINKA

PŘEDČASNÝ POROD

Nestátní nezisková rodičovská organizace

Základní fakta

Za předčasný porod je považováno narození dítěte před ukončeným 
38. týdnem těhotenství.

Od roku 1994 je hranice viability (životaschopnosti) v České republice 
stanovena na 24. týden těhotenství.
V celosvětovém měřítku je česká neonatologie na špičkové úrovni.
K těmto výsledkům výrazně přispěla centralizace péče o předčasně 
narozené děti do specializovaných perinatologických center.

Klasifikace nezralosti Hmotnost (g) Gestační týden

Extrémně nezralý 500-1200 do 27+6 t.t.

Těžce nezralý 1000-1800 do 31+6 t.t.

Středně nezralý 1500-2500 do 34+6 t.t.

Lehce nezralý 2000-3000 do 37+6 t.t.

“Chceme dávat víru a naději v dobré konce, předávat informace, rady 
a zkušenosti čerstvým maminkám a tátům. Protože my sami jsme ušli 
tu dlouhou cestu, kdy jsme trávili dny, týdny a měsíce u inkubátorů, 
v odstříkávacích místnostech, čekárnách a nemocničních bufetech. 
Měli bezesné noci a ptali se dokola sami sebe proč právě my a kolik 
toho ten náš malý bojovník bude muset vydržet, než si ho odvezeme 
domů. Chceme rodičům po předčasném porodu vzkázat, že v tom 
nejsou sami,“ říká Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubka, 
maminka dcery Elly (25+3 t.t., 730 g).

• Podporujeme rodiny předčasně narozených dětí od roku 2002
• Spolupracujeme se všemi perinatologickými centry v ČR  

a Českou neonatologickou společností ČLS JEP
• Sdružujeme rodiče předčasně narozených dětí
• Podporujeme sdílení příběhů a zkušeností rodičů
• Informujeme veřejnost o problematice předčasného porodu
• Organizujeme akce s cílem podpořit rodiče a perinatologická 

centra
• Jsme zakládajícím členem mezinárodní organizace EFCNI  

(European Foundation for the Care of Newborn Infants) 

nedoklubko.cz | info@nedoklubko.cz | www.facebook.com/nedoklubko

Co když první momenty života vašeho děťátka jsou ty nejtěžší?
Co když vás od začátku provází strach, nejistota a bezmoc?

<0.8 kg

velikost  
P -3

<1.8 kg

velikost  
P -2

<2.3 kg

velikost  
P -1

<2.5 kg

velikost  
0


