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Dvanáct sil, které provází celý rok....

"Člověk neví, jak moc je silný, dokud se neocitne v situaci,

ve které být silný je jediné, co mu zbývá..."

( n e z n á m ý  a u t o r )



...miminka do dlaně

S maličkým miminkem se narodila obrovská láska. Láska vše prostupuje.
Nechme ji přijít a působit. Díky lásce se miminko rychleji uzdravuje a sílí.

Poděkování a vděčnost znamená schopnost vidět zázraky v každém
okamžiku našeho života.

Poznáváme nový svět, svět hadiček, přístrojů, bílých plášťů, bolesti, lásky,
nových přátelství a nesdělitelných pocitů. Cítíme porozumění s ostatními
rodiči.

První dny a týdny po narození mohou miminka provázet komplikace.
Naděje nám dává světlo a sílu, abychom dále vytrvali a nevzdávali se.

Radujeme se z každé maličkosti, z každého drobného úspěchu,                    
z malých krůčků, které nás posouvají blíže k velké radosti.

Miminka do dlaně jsou ti největší bojovníci na celém světě, mají
bojovnost lvů. A bojovníci se nevzdávají. Nikdy. 

Učíme se vidět věci takové, jaké doopravdy jsou. V pokoře je obrovská
síla. Pokora nám pomáhá bojovat. Díky ní dokážeme pohnout světem.

Věříme na zázraky, na šťastný konec, na to, že člověk, i když je maličký,
dokáže cokoliv. Víra, že to společně dokážeme má, velkou sílu.

Nemusíme být dobří ani silní, přesto můžeme ve svém nitru cítit hluboké
vnitřní teplo, oheň, co rozhoří srdce našich blízkých, živou vodu, 
co uzdravuje i touhu života a život samý. To je podivuhodná síla života.

Odhodlání znamená spoustu energie. Vše zvládnout, vyrůst, dívat se
na svět zpříma, nebát se a objevovat. Odhodlaně vítám každý nový den!

Důvěra je důležitá. Provázíme tě životem a důvěřujeme ti, že si poradíš
s každou situací, nástrahou, překážkou. Jsme tady pro tebe už napořád.

Laskavost je sestra lásky. Nepřestáváme děkovat zdravotníkům
za jejich laskavost, kterou věnují nejen miminkům, ale i rodičům.
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Předávat rodičům relevantní informace o předčasném porodu,
jeho příčinách a prevenci.

Podporovat neonatologická oddělení v ČR.

Posilovat sounáležitost rodičů, sdílet příběhy a podporovat
rodiny i zdravotníky.

Zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice
předčasného porodu a české neonatologii.

Prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin
předčasně narozených dětí.

Představení
Poslání 

Nedoklubko je tu pro všechny rodiče a blízké předčasně
narozených dětí.

Cíle 

Pomáháme rodinám po předčasném porodu.

Vize

Poskytujeme okamžitou a ucelenou informační podporu 
a zvyšujeme povědomí o neonatologii v ČR i na mezinárodní
úrovni.



Naše činnost

podpora prevence a výzkumu

podpora rodin a zdravotníků

Celý rok předáváme do všech neonatologických oddělení léčivé
balíčky a tiskoviny pro rodiče, kterým se narodí miminko předčasně. 
Pravidelně podporujeme centra vybavením, které pomáhá zlepšit péči
o miminka a maminky.

Informujeme o možnostech prevence v těhotenství. Vydáváme publikace
nejen pro těhotné s rizikem předčasného porodu.
Podporujeme výzkum příčin předčasných porodů přímou finanční pomocí
a aktivně vyhledáváme těhotné ženy do tohoto výzkumu.

psychologická pomoc a sdružování

Pravidelně publikujeme příběhy rodin pro podporu dalších, kterým se

miminko narodí předčasně. Jsme aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně

přidáváme nové informace, komunikujeme s rodiči i veřejností o všem, co je

trápí nebo zajímá. Pořádáme akce pro rodiny, zdravotníky a všechny, kteří

nás podporují. Budujeme sounáležitost se zdravotníky a rodinami po celý rok.

zvyšování povědomí

Spolupracujeme se zdravotníky a médii. Prostřednictvím našich kampaní

zvyšujeme povědomí o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci 

a o možnostech péče o předčasně narozené děti.

charitativní Obchůdek Nedoklubka 

Založili jsme veřejnou sbírku, která umožňuje prodej výrobků. Vytvořili jsme

charitativní Obchůdek Nedoklubka. Výtěžek z prodeje nám pomáhá

samostatně financovat naše nejdůležitější projekty.



Lucie Žáčková Andrea Dohnalová Markéta Řehořová
péče o členy a dárce,
péče o dobrovolníky,
strategické plánování

předsedkyně a ředitelka

PR, marketing,
fundraising,
partneři, média

správa webových stránek,
infomail,
projekty prevence

provoz organizace technická podpora

projekt Mámy pro mámy

Kateřina Tomačková Petra Kašparová
péče o tvořivé ženy
distribuce dárků,tvořivá dílna

šéfredaktorka časopisu
publikace článků na webu

časopis Nejste v tom sami

 

Lidé

Nedoklubko tvoří ženy, které mají vlastní zkušenost
s předčasným porodem a mají vůli pomáhat. 

výkonná rada

Tereza Koller

příprava pro sociální sítě

 

newsletter příběhy Nedoklubka

Petra Seberová
newsletter 

 



Perinatologická centra III. stupně

Koordinátorky zapojených center

 Intermediární centra II. stupně

Regionální pracoviště I. stupně (zapojené nemocnice)

Praha 2 - Apolinář

Praha 5 - Motol

Praha 4 - Podolí

Most

Ústí nad Labem

Hradec Králové

Plzeň

České Budějovice

Brno

Zlín

Olomouc

Ostrava

Andrea Dohnalová, Markéta Řehořová

Rita Juklová

Martina Tuháčková, Lucie Žáčková

Jana Hájková

Květa Pechová

Michaela Půlpánová

Veronika Hřebejková

Tereza Koller

Simona Banasinská, Kateřina Fialová

Radka Divoká, Karla Uherková

Kristýna Alexová, Dana Štaffová

Helena Valo, Kamila Juříčková

Praha 8 - Bulovka

Praha 4 - Krč

Karlovy Vary

Hořovice

Kladno

Mladá Boleslav

Kolín

Pardubice

Liberec

Písek

Jihlava, Havlíčkův Brod

Ostrava - Fifejdy

Lenka Vokáčová

Petra Seberová

Veronika Hřebejková

Lucie Linhartová

Kateřina Tomačková

Martina Jurčová

Andrea Dohnalová

Petra Klohnová

Květa Pechová

Andrea Dohnalová

Alena Jelínková

Helena Valo, Kamila Juříčková

Praha - Vinohrady

Praha - Karlov (KDPDM)

Mělník

Šternberk

Uherské Hradiště, Kyjov, Prostějov

Teplice

Lucie Žáčková

Andrea Dohnalová

Markéta Řehořová

Michaela Cázerová

Karla Uherková

Hana Machová



Česká asociace sester je velmi nakloněna spolupráci s různými
pacientskými organizacemi, jejichž podpůrná funkce jde ruku v ruce 
s moderním ošetřovatelstvím. Je to tak nejen u dospělých pacientů, ale týká
se to také dětí všech věkových skupin. Jsem přesvědčená, že spolupráce s
organizací podporující rodiče těch nejmenších a nejzranitelnějších dětí je
pro chod oddělení, kde se o tyto děti starají, nezbytná. Miminko potřebuje
rodiče, kteří jsou silní, věří a umí se postarat. A v těchto ohledech je role
Nedoklubka nezastupitelná, dokáže o rodiče maličkých pacientů pečovat
tak, aby zvládli svoji předčasně získanou rodičovskou roli a stali se
dobrými partnery nás, zdravotníků.

MUDr. LUMÍR KANTOR, Ph.D.
primář neonatologického oddělení FN Olomouc,
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 
Senátu Parlamentu České republiky,
předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP

Záštity 

Léta jsem si přál ve své neonatologické praxi spolupráci s podpůrnou
skupinou rodičů. Ta vznikla v roce 2002. Během dalších let si Nedoklubko
získalo u všech neonatologických oddělení respekt.  Synergický efekt
spolupráce je pak výhodný především pro naše nejmenší, pro děti, o které
pečujeme. Prostě s Nedoklubkem spolupracujeme rádi.

PhDr. MARTINA ŠOCHMANOVÁ, MBA
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM, 
hlavní sestra, prezidentka České asociace sester



Podpůrné organizace

Evropská nadace pro péči           
 o novorozence (EFCNI) je
organizace, která na evropské
úrovni stojí za všemi předčasně
narozenými dětmi a jejich
rodinami, usiluje o zlepšování
situace těhotných žen a
novorozenců v Evropě.

V roce 2020 sdružuje EFCNI více než 90
pacientských a rodičovských organizací,
188 zdravotnických organizací a 10
výzkumných organizací ze 60 zemí. 
Nedoklubko je zakládajícím a jedním 
z aktivních členů od roku 2008.

Nedoklubko je součástí Akademie
pacientských organizací (APO),
což je vzdělávací a rozvojový
projekt Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu. Jeho
cílem je podpořit nezávislost
českých pacientských sdružení,
umožnit jejich dlouhodobý rozvoj
a naučit je efektivněji získávat
prostředky na vlastní činnost.

V roce 2020 se Nedoklubko zúčastnilo
seminářů a individuálních konzultací,
zaměřených na fundraising, public
relations, psychologii, právo a daně 
a účetnictví pro neziskové organizace.



V balíčku maminka najde terapeutické purpurové srdíčko.  Je měkké,
velikosti tak akorát do dlaně. Přinášíme skrze něj sílu, kterou rodiče
tolik potřebují. V balíčku je leták "18 rad, jak zvládnout první dny
po předčasném porodu", náš časopis "Nejste v tom sami" 
s informacemi, příběhy a rozhovory a také "Láskyplné omalovánky
o devíti silách, které provázejí miminka do dlaně".

1 JAK POMÁHÁME

Léčivý balíček

nedoklubko.cz/lecivybalicek

Pro každou maminku po předčasném porodu připravujeme balíčky
s informacemi a dárky, aby věděla, že v tom není sama. Náš Léčivý
balíček dostává brzy po porodu od sestřičky na oddělení neonatologie.
Informace jsou určené i tatínkům a všem členům a přátelům rodiny.  

Moc nám záleží na tom, aby se
náš Léčivý balíček dostal 
ke každé mamince, která se
zrovna vyrovnává s tím, že její
miminko přišlo na svět příliš brzy.

Léčivé balíčky pravidelně předávají naše koordinátorky 
na neonatologických odděleních po celé republice.

http://www.nedoklubko.cz/lecivybalicek/


PURPUROVÉ SRDCE CHOBOTNIČKY PRO KULÍŠKY ČEPIČKA NA DOMA PONOŽKY PRO ŽIVOT

Evropská nadace pro péči o novorozence (EFCNI)
pravidelně organizuje setkání rodičovských
organizací ze všech členských zemí. 
V lednu 2020 se v Mnichově sešlo přes 80 členů 
z více než 34 zemí světa. Českou republiku
zastupovaly Lucie Žáčková a Markéta Řehořová. 
Byl to intenzivní třídenní summit, plný hodnotných
přednášek, inspirativních setkání  a  nových nápadů. 

Vážíme si práce každého, 
kdo nezištně a s láskou vyrábí
podle našich návodů dárky 
pro předčasně narozená
miminka a jejich maminky.

Dárky, které šikovné ženy vyrobí, připraví naše koordinátorky 
do balíčků společně s našimi tiskovinami a předají v nemocnici.
Podrobné návody na výrobu dárků najdete na našem webu.

JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Tvořte

LEDEN
nedoklubko.cz/tvoreni

Tolik léčivých
balíčků předáme 
v nemocnicích     

 za celý jeden rok. 

8000

láska

http://efcni.org/
http://nedoklubko.cz/pomahejtesnami/tvoreni/


Podporujeme neonatologická oddělení v celé České republice také
různým vybavením, jako jsou například pelíšky, polohovací pomůcky 
a deky do inkubátorů a postýlek, monitory hluku, přehozy přes
inkubátory, odsávačky nebo ohřívačky mléka, kojenecké váhy 
a podobně. Oddělení neonatologie je místo, které se pro rodiče 
a jejich předčasně narozené děti stává dočasným náhradním
domovem, a my se jim toto období snažíme alespoň trochu zpříjemnit.

2
Podpora neonatologických oddělení

nedoklubko.cz/mamypromamy

V roce 2020 jsme předali věcné dary v hodnotě 
200 000 Kč.

JAK POMÁHÁME

http://nedoklubko.cz/mamypromamy


V únoru jsme slavnostně předali deset originálních
přehozů přes inkubátory perinatologickému centru
ve Zlíně. Financování přehozů v hodnotě 
34 485,- Kč bylo zajištěno z výzvy, kterou
Nedoklubko vyhlásilo ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím Policie Zlínského kraje. 12. února 2020
jsme dárek společně předali vrchní sestře
novorozeneckého oddělení a staniční sestře
novorozenecké jednotky intenzivní a resuscitační
péče. Děkujeme naší koordinátorce ve Zlíně -
Radce Divoké!

Podpořte nás

Tolik nemocnic 
jsme v roce 

2020 
podpořili.

33

JAK MŮŽETE POMÁHAT VYodhodlání

ÚNOR

Díky dárcům a partnerům můžeme jednotlivá oddělení obdarovat
užitečnými pomůckami podle jejich vlastního přání a potřeb.

nedoklubko.cz/darcovstvi

Pomáháme ve všech dvanácti
perinatologických centrech
intenzivní péče, ve všech
třinácti intermediárních
centrech, kde pečují o miminka
od 32. týdne těhotenství a také 
v osmi dalších nemocnicích.

http://nedoklubko.cz/darcovstvi


Příběhy dělají Nedoklubko Nedoklubkem. Na počátku jeho vzniku byla
sounáležitost rodičů předčasně narozených dětí, kteří se spojili,            
 aby mohli pomáhat dalším. Předáváním poselství "nejste v tom sami"
pomáháme rodičům, kteří přijdou po nás, věřit, že se to dá zvládnout.
Většina příběhů má šťastný konec. Cesty k němu však vedou pokaždé
jiné a všechny jsou velmi náročné. Pro miminko i jeho rodinu. 

Za každým příběhem je jedna rodina, která si prošla svou cestu
neonatologií. Většinou je to žena (maminka), kterou tato zkušenost
inspiruje k tomu, aby příběh sdílela. Pocity rodičů, kteří mají své děti 
na neonatologiích, jsou jen těžko přenosné na ostatní. 
Ví to každý, kdo to zažil...

3
Sdílení příběhů

nedoklubko.cz/pribehy

Sdílením příběhů pomáháme novým rodičům uvěřit,
že i ten jejich příběh může dobře dopadnout. 

Každou neděli v roce 2020 jsme
sdíleli příběh na našem webu,
instagramu a facebooku.
Předčasně narozená miminka
jsou velcí bojovníci, jejich
příběhy jsou silné a inspirativní.

JAK POMÁHÁME

http://nedoklubko.cz/pribehy


9.3.2020, večer před vyhlášením karantény v ČR, 
proběhl v pražském klubu La Fabrika koncert 
a slavnostní křest alba PIAZOLLA Radka Baboráka 
a jeho Orquestriny pro Nedoklubko. Výtěžek
v hodnotě 18 900,- Kč jsme použili na nákup
nanofiltrů do šitých roušek s kapsou, abychom
pomohli lépe ochránit maminky, jejich děti a tím i
personál neonatologických oddělení. Děkujeme i
Vojtovi Nýdlovi a jeho rodině! Jeho osobní příběh
propojil Nedoklubko s Radkem Baborákem
a jeho Orquestrinou.

Pošlete nám příběh

Tolik příběhů
jsme v roce

2020 
sdíleli.

51
BŘEZEN
nedoklubko.cz/pribehypomahaji

Příběhy čtou rodiče pro povzbuzení, pro zklidnění, pro posílení
vlastní víry a naděje... Každá rodina předčasně narozených dětí 
se s námi může podělit o svůj příběh. Rádi ho budeme sdílet 
pro povzbuzení těch, kteří to potřebují.

„Na neonatologii je zrození a smrt v přímém
přenosu. Jednou tam postýlka je, druhý den
tam být nemusí. Jsou to tak bolestivé věci! 
Ale zároveň to člověku přináší větší vědomí
toho, že ne vše dokáže ovlivnit. Lze jen doufat
a mít naději…“                   Vojta Nýdl a Johanka

bojovnost JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

foto @Andrea Huserová

http://nedoklubko.cz/pribehypomahaji


Ve virtuálním prostředí Facebooku a Instagramu se Nedoklubko
objevuje už dlouhou dobu. Aktivita na sociálních sítích je nedílnou
součástí naší činnosti a stěžejní způsob, jak přinést informace všem,
kteří je hledají a potřebují. Sdílíme články, které se týkají předčasného
porodu, jeho příčin a prevence, neonatologické péče. Sdílíme
informace o našich aktivitách a akcích a také příběhy a příspěvky 
pro povzbuzení rodičů předčasně narozených dětí.

4
Sdílení informací

JAK POMÁHÁME

facebook.com/nedoklubko

Přidáváme komentáře k našim příspěvkům a odpovídáme na dotazy.
Sledujeme, jaká témata lidé diskutují a jaké informace hledají.
Poskytujeme aktuální, relevantní a důležité informace. 

Pravidelně sdílíme příspěvky na našich sociálních sítích.
Snažíme se přinášet zajímavé a aktuální informace.

Sounáležitost těch, kteří si 
někdy prošli anebo právě 
procházejí neonatologií je veliká.
Téma předčasně narozených
dětí se navíc týká každého z nás. 
Sdílením informací se snažíme 
tuto sounáležitost podpořit.

http://facebook.com/nedoklubko


ČÍSLO měsíce  

Koronavirus zpomalil naše kroky, naše myšlenky 
i plány Neoklubka na rok 2020. Přípravy akcí zcela
zastavil. Přizpůsobili jsme se situaci. Soustředili
jsme se na zajištění ochranných prostředků pro
rodiče, kteří měli své děti aktuálně na odděleních
neonatologií. Každý den v měsíci dubnu jsme nejen
pro ně sdíleli na našem Instagramu a Facebooku
povzbuzující vzkazy naděje od zdravotníků rodičům
a také vzkazy od nás z Nedoklubka nejen rodičům,
ale právě také zdravotníkům, na které silně
doléhaly okolnosti nové situace.

Připojte se k nám

JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Tolik sledujících
má facebooková

stránka
Nedoklubka.

10000
DUBEN
facebook.com/groups/nejstevtomsami

víra

Facebooková skupina "Nedoklubko-Nejste v tom sami" je určena
rodičům a příbuzným předčasně narozených dětí. Každý člen této
skupiny má možnost sdílet svoje radosti i starosti, a tím pomáhat
sobě i druhým. Narodilo se vám miminko předčasně? 
Přidejte se, ať v tom nejste sami! 

Rodiče předčasně narozených dětí hledají
informace, povzbuzení a podporu, protože
nevědí, co bude dál. Přibližně jedna z deseti
rodin na světě si prožije podobnou událost. 
A pro ně jsme tu my, kteří jsme si touto
cestou už prošli. 

https://www.instagram.com/nedoklubko/
https://www.facebook.com/nedoklubko
http://facebook.com/groups/nejstevtomsami
https://www.facebook.com/groups/nejstevtomsami


Prvotrimestrální screening může riziko preeklampsie
odhalit a preventivní léčba Aspirinem dokáže zmírnit
a zpomalit nástup nemoci. Informace najdete na webu.

Po celý rok a především v květnu se na našem webu a sociálních
sítích věnujeme tématu prevence. Sdílíme informace, fakta, články,
rozhovory s odborníky i příběhy spojené s preeklampsií. Připojujeme
se k celosvětové kampani JEDNAT VČAS! VYŠETŘIT VČAS!, jejímž
cílem je upozornit těhotné ženy na rizika této nemoci a informovat je 
o možnosti screeningu preeklampsie v prvním trimestru těhotenství.

Mnoha z nás se tato nemoc osobně týká.
Může postihnout nejen ženy s rizikovými
faktory. Postihuje i ženy před
těhotenstvím zcela zdravé, v jakémkoli
věku. Jedinou léčbou preeklampsie je
ukončení těhotenství. Šíření osvěty je
účinným preventivním programem.

5
Šíření osvěty o prevenci

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/preeklampsie

22. květen je Světový den preeklampsie. Tuto nemoc
nelze léčit, existuje však účinná možnost prevence.

foto @Martina Popelářová

http://nedoklubko.cz/preeklampsie


V květnu jsme postupně zveřejňovali jednotlivé díly
Seriálu pro malé bojovníčky, jehož autorkou je
Kateřina Fialová, koordinátorka Nedoklubka pro FN
Brno a také maminka předčasně narozené holčičky
Emmy z důvodu preeklampsie. Seriál je svědectvím
o tom, jak autorka prožívala své lepší a horší dny 
po dobu, kdy byla její dcera na neonatologii.  Je
určen maminkám, které se stejně jako autorka ocitly
zcela nepřipravené před inkubátorem nebo
komukoliv jinému, kdo má chuť číst.

Každý může podpořit tento výzkum zasláním libovolné částky
na transparentní účet Nedoklubka 1090909/0100. Těhotné ženy se
mohou tohoto výzkumu účastnit. Přispějí tak k rychlejšímu ukončení
aktuální výzkumné fáze, a tím mohou pomoci dalším ženám, 
které budou v budoucnu těhotné.

Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské
fakulty University Karlovy a VFN v Praze již
několik let probíhá výzkum v oblasti prevence
předčasných porodů. Nedoklubko se snaží zajistit
finanční prostředky na pokračování, rozvoj 
a urychlení tohoto unikátního výzkumu. 

JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Tolik dílů má
Seriál pro 

malé bojovníčky.

18
KVĚTEN
nedoklubko.cz/pn

důvěra

Podpořte výzkum

https://www.nedoklubko.cz/pn


Pokud to situace dovoluje, pořádáme a účastníme se rodinných,
kulturních, sportovních a dalších akcí. Představujeme veřejnosti
tematiku předčasného porodu, potkáváme se s rodiči předčasně
narozených dětí a seznamujeme je s našimi aktivitami. Pořádáme
charitativní běhy a oslavy Světového dne předčasně narozených dětí. 

V roce 2020 jsme měli spoustu plánů a přání, pandemie koronaviru však
všechno změnila. Naše děti nás ale naučily nevzdávat se. Oslavu
narozenin Nedoklubka jsme pojali tak, jak se na osmnáctiny patří!
Během června koordinátorky navštívily, za dodržení epidemiologických
opatření, všechna zapojená centra. Předávaly jsme tentokrát nejen
dárky pro rodiče a oddělení, ale také pro personál. 

6
Sounáležitost a sdružování

JAK POMÁHÁME

S rodiči a zdravotníky se setkáváme 
i na odděleních neonatologií, přinášíme
důležité poselství "nejste v tom sami". 
V červnu jsme zdravotníkům přinášeli také
sladké purpurové dobroty, aby s námi
mohli oslavit 18. narozeniny Nedoklubka.

nedoklubko.cz/setkavani

Pořádáme akce pro rodiny i širokou veřejnost.
Setkáváme se na akcích s rodiči i zdravotníky.

http://nedoklubko.cz/setkavani


V sobotu 27. června 2020 oslavilo Nedoklubko 18 let
od svého vzniku. Naším narozeninovým přáním bylo
dál plnit poslání Nedoklubka - podporovat rodiče 
po předčasném porodu. V průběhu celého měsíce
června byla aktivní naše narozeninová výzva 
na platformě darujme.cz. Díky tomu se nám podařilo
získat dostatek finančních prostředků, a tak jsme
mohli následující rok každé mamince po předčasném
porodu poskytnout Léčivý balíček a Čepičku na doma.
Naše narozeninové přání se tak splnilo. 

Tolik korun nám
poslali dárci 

k narozeninám
prostřednictvím

Darujme.cz.

157 490
ČERVEN
nedoklubko.cz/clenstvi

porozumění JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Staňte se naším členem

Díky našim členům můžeme
vykonávat svou práci. Členský
příspěvek je použit na provozní
náklady.  Je to pro nás velký
závazek a také motor, který nás
žene dál. 

Nedoklubko tvoří lidé. Rodiny a zdravotníci. Spojují nás podobné
příběhy, osudy, stejné nemocniční chodby. Naším společným cílem je
ulehčit cestu těm, kteří jsou teprve na začátku. Naším členem se může
stát kdokoliv. 

https://www.darujme.cz/projekt/1203149
http://nedoklubko.cz/clenstvi


 Jsme aktivní v diskuzích na sociálních sítích, odpovídáme na e-mailové
dotazy, předáváme rady a zkušenosti, odkazujeme na relevantní
zdroje a informace. Někdy stačí slova útěchy a pocit sounáležitosti,
jindy včasná informace může měnit lidský osud. Vnímáme to jako
velkou zodpovědnost, a proto se radíme s odborníky a čerpáme 
z našich zkušeností a zdrojů.

Podporujeme rodiče, kteří jsou 
se svými dětmi ještě v nemocnicích 
i ty, kteří jsou už doma. 
Najdou nás na  Facebooku,
Instagramu i Twitteru, Youtube 
a také v Podcastech. 

7
Poradenství a podpora

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/kontakty

Pevně věříme, že prostřednictvím informačních materiálů a dárků
dokážeme rodiče předčasně narozených dětí podpořit. Že jim tímto
způsobem pomůžeme přijmout situaci spojenou s nečekaným
příchodem jejich děťátka na svět, a že díky tomu vědí, že se na nás
mohou kdykoliv obrátit.

Jsme tu pro každého, kdo u nás hledá pomoc 
nebo podporu. Každý den.

http://nedoklubko.cz/kontakty


Nedoklubko se ve spolupráci s českými neonatology
zapojilo do celosvětové kampaně Zero separation /
Nulové odloučení. Cílem kampaně je umožnit predčasně
narozeným a nemocným novorozencům přítomnost
jejich rodičů. Česká republika je součástí této iniciativy
díky členství Nedoklubka v evropské organizaci EFCNI
a spolupráci EFCNI s Českou neonatologickou
společností. Zásah pandemie COVID-19 zastihl  v celý
svět nepřipravený.  Právě pandemická opatření
poukázala, že je na novorozeneckých odděleních více
skutečností, které je možné společnými silami změnit 
k lepšímu. A to nejen v období pandemie.

pokora JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Podpořte naši činnost

Tolik členů mělo
Nedoklubko v

roce 2020.

213
ČERVENEC
nedoklubko.cz/pomahejtesnami

Podpořit Nedoklubko může každý.
Svým způsobem. 
Můžete se stát naším dárcem,
partnerem nebo členem. Můžete 
s námi tvořit nebo sdílet svůj příběh.

Je mnoho způsobů, kterými se dá pomáhat. Děkujeme všem, kteří
Nedoklubko podpořili, ať už jakýmkoliv způsobem. Dobro tvoří další
dobro, my ho vnímáme, posíláme dál a děkujeme za to každý den!

http://nedoklubko.cz/pomahejtesnami


Nedoklubko vydává i Láskyplné omalovánky DEVATERO SIL, které
provází miminka do dlaně. Jsou určeny nejen starším sourozencům
předčasně narozených miminek. V roce 2020 byla distribuována
na všechna zapojená neonatologická oddělení zdarma také
terapeutická a informativní kniha VÍTEJ, KULÍŠKU, 
jejíž součástí jsou pohádky a příběhy.

Nedoklubko vydává tiskoviny, které jsou určeny rodičům předčasně
narozených dětí a všem jejich blízkým. Prostřednictvím koordinátorek
je distribuuje do všech neonatologických center zdarma. Cílem je
dodat rodičům informace, víru a naději, a to v co nejkratší možné
době po předčasném porodu.

8
Publikační činnost

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/publikace

Každé číslo časopisu se zaměřuje 
na konkrétní téma. Součástí jsou
vždy příběhy rodiny, odborné
články, rozhovory a vzkazy rodičů.
Prostřednictvím časopisu také
informujeme o našich aktivitách. 

Časopis "Nejste v tom sami" vydáváme dvakrát ročně.
Členům jsme ho v roce 2020 poslali poštou i elektronicky. 

http://nedoklubko.cz/publikace


Leták 18 rad, jak zvládnout první dny 
po předčasném porodu jsme zařadili do Léčivých
balíčků v průběhu srpna 2020. Rodiče v něm mohou
najít oporu v těžkých chvílích. Leták přináší osmnáct
krátkých zamyšlení, krátkých zamyšlení, kterými
rodičům chceme říct, že v tom nejsou sami.
Autorkou textu je fyzioložka a současně maminka
předčasně narozené dcery MUDr. Kateřina Fialová.

vděčnost JAK MŮŽETE POMÁHAT VY

Podpořte naše tiskoviny

Tolik korun nás
stála výroba 

a tisk publikací 
do Léčivých balíčků

v roce 2020.

249 134
SRPEN
1url.cz/@NedoklubkoDarujmecz

Náklady na výrobu a tisk našich
publikací hradíme z našeho
transparentního účtu. Výrobu
tiskovin finančně podporují také
někteří naši partneři. 

Podpořit naše tiskoviny může každý, a to zasláním libovolné částky 
na transparentní účet Nedoklubka" 1171717/0100, vedený 
u Komerční banky. Rodiny předčasně narozených dětí mohou
přispět svým příběhem pro povzbuzení dalších rodičů.

http://1url.cz/@NedoklubkoDarujmecz


Nedoklubko je od svého počátku spojeno s ručně vyráběnými dárky
pro maminky, zdravotní sestřičky i lékaře. S Nedoklubkem za dobu
jeho působnosti spolupracovaly a aktivně spolupracují stovky
nadšených "tvořilek", šikovných žen se srdcem na pravém místě. 
Díky nim můžeme obdarovávat maminky po předčasném porodu
či sestřičky a lékaře, kteří o předčasně narozená miminka pečují.

Obchůdek jsme vytvořili s cílem dokázat samostatně financovat naše
nejdůležitější projekty. Založili jsme veřejnou sbírku v souladu s ust. § 11
Zákona o veřejných sbírkách, která tento druh prodeje umožňuje.
Výtěžek z prodeje našich dárků pro radost použijeme na náklady
spojené s podporou rodičů předčasně narozených dětí a také
s výzkumem příčin a prevence předčasného porodu.

9
Obchůdek

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/obchudek

Všechny HAND MADE výrobky, které
najdete v našem Obchůdku vyrobily
naše úžasné tvořilky a souhlasily 
s jejich dalším prodejem.

Naše dárky jsou oblíbené, krásné a s láskou tvořené. 
Do Obchůdku pravidelně přidáváme novinky.

https://www.nedoklubko.cz/wp-content/uploads/2020/09/1793889_OSVEDCENI-o-verejne-sbirce-Nedoklubko.pdf
http://nedoklubko.cz/obchudek


nedoklubko.cz/pribehy-pomahaji

V Obchůdku můžete zakoupit kromě ručně vyráběných dárků i tiskoviny
a reklamní předměty s logem Nedoklubka. K prodeji nabízíme také
knihu MUDr. Mileny Dokoupilové "Narodilo se předčasně" a "Deník
z inkubátoru", jehož autorkou je neonatologická sestra Mgr. Veronika
Petrášová.

Od roku 2015 byl patronem našich oslav Světového dne
předčasně narozených dětí režisér Jiří Menzel. Bylo
nám vždy ctí přivítat jej a jeho ženu Olgu na našem
slavnostním galavečeru. Považujeme za velké gesto,
když po smrti pana Menzela jeho žena Olga 
v souvislosti s posledním rozloučením vyzvala jeho
příznivce, aby nenosili věnce, ale slunečnici nebo
malou kytičku, a finance poukázali na transparentní
účet Nedoklubka. 
Děkujeme, pane režisére, tam nahoru! 
A děkujeme, paní Olgo!

JAK MŮŽETE POMÁHAT VYlaskavost

Kupte si něco pro radost

Tolik bylo
objednávek
v Obchůdku 

za celý rok 2020. 

878
ZÁŘÍ

Každý prodaný produkt z našeho
Obchůdku udělá radost hned třikrát.
Nám, vám, ale i novým rodičům, ke
kterým se naše informace a podpora
dostanou včas. 

nedoklubko.cz/objednavka

http://nedoklubko.cz/pomahejtesnami/tvoreni/
http://nedoklubko.cz/objednavka


Proč právě purpurová?
Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za zranění
v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku
přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. 
Purpurová barva je barva královská - barva králů 
a královen, ale i všech nedonošených dětí.

Barevné nasvícení významných budov a dominant při různých
mimořádných mezinárodních příležitostech je stále více oblíbeným
způsobem, jak upoutat pozornost veřejnosti k danému tématu.
V průběhu října oslovujeme vlastníky významných budov a míst
s prosbou o nasvícení purpurovou barvou. V roce 2020 se tímto
způsobem k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí
připojilo 29 významných budov, nejvíce v historii těchto oslav v ČR.

10
Svítíme na počest neonatologické péče

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/purpurovecesko

Naším přáním bylo, aby v každém
městě, kde pečují o předčasně
narozená miminka, svítilo alespoň
jedno místo, abychom mohli takto
symbolicky poděkovat lékařům 
a zdravotním sestrám za jejich péči.

Purpurově svítila významná místa po celé ČR
15., 16. a 17. listopadu 2020.

http://nedoklubko.cz/purpurovecesko


JAK MŮŽETE POMÁHAT VYnaděje

Rozsviťte s námi republiku purpurově

Fórum dárců schválilo žádost Nedoklubka, a tak jsme
mohli spustit projekt "Se srdcem na dlani...". 
Od října je možné zaslat dárcovskou SMS ve tvaru
DMS NEDOKLUBKO 30 nebo DMS NEDOKLUBKO 60
nebo DMS NEDOKLUBKO 90 na  číslo 87777. 
Jen v průběhu října přišlo 133 DMS. Získané finance
budou použity na výzkum a prevenci předčasných
porodů. Každý den v bříšku navíc se totiž počítá!

Tolik korun 
 získalo

Nedoklubko 
z DMS

za celý rok 2020. 

104 084
ŘÍJEN

Každý se může zapojit. 
Je to jednoduché! 
Sdílejte naše informace, 
ti správní lidé si je najdou
v tu správnou chvíli.  

nedoklubko.cz/rozsvitimeceskopurpurovou

Informace najdete na našem webu.

http://nedoklubko.cz/rozsvitimeceskopurpurovou


Listopad je už tradičně měsíc, který celý věnujeme osvětě problematiky
předčasného porodu. V roce 2020 jsme se tematicky zaměřili
na problémy a komplikace v těhotenství, riziko předčasného porodu
a představili jsme neonatologickou péči z pohledu lékařů, sester
i rodičů. Zaměřili jsme se na velmi důležitou prevenci a výzkum 
a také následnou péči o děti s perinatální zátěží. 

Světový den jsme si připomněli ve všech 12 perinatologických centrech
intenzivní péče, 13 centrech intermediární péče a dalších 6 zapojených
novorozeneckých odděleních, kde pečují o předčasně narozená
miminka. Cílem je vždy poděkovat a odměnit zdravotníky za jejich
péči, vyzdvihnout výsledky neonatologie v České republice, obecně
upozornit na problematiku předčasného porodu, rizikového
těhotenství a osvětu příčin a prevence předčasného porodu.

11
Osvěta o neonatologické péči

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/purpurovylistopad

Každý den v průběhu listopadu
jsme zveřejnili jeden článek 
nebo rozhovor na téma rizikového
těhotenství nebo předčasného
porodu.

Šířením informací o kvalitě a výsledcích neonatologické
péče podporujeme ty, kerých se toto téma dotýká. 

http://nedoklubko.cz/purpurovylistopad


ČÍSLO měsíce 

Každý rok 16. a 17. listopadu slavíme Světový den předčasně
narozených dětí. Můžete si v tyto dny na sebe vzít něco purpurového 
a šířit tak povědomí o předčasném porodu mezi své přátele. Můžete
sdílet informace o předčasném porodu a podpořit tak tolik důležitou
prevenci, anebo nám můžete poslat sílu, a my ji pošleme dál. 

Začátkem listopadu jsme dostali prudký zásah.
Příspěvek exposlance Škárky plný zloby, nenávisti 
a urážlivých slov vyvolal četné reakce rodin předčasně
narozených dětí, lékařů neonatologů i předčasně
narozených lidí samotných. Do Nedoklubka proudily
stovky zpráv s nabídkami podpory, pomoci, finančního
partnerství i právního poradenství. Listopad však patřil
především oslavám Světového dne předčasně
narozených dětí. Právě po slovech dokazujících jen
exposlancovu neznalost problematiky jsme si velmi
rychle uvědomili, že je potřeba se více a intenzivněji
zaměřit na hlavní témata oslav - osvětu o předčasném
porodu a vyzdvihnutí neonatologické péče. 

JAK MŮŽETE POMÁHAT VYradost

Slavte s námi

Tolik významných
budov a míst

svítilo purpurově
v listopadu 2020. 

29
LISTOPAD

Připojte se k oslavám Světového dne
předčasně narozených dětí! Je mnoho
možností, jak se můžete zapojit.
Informace najdete na webu
Nedoklubka a sociálních sítích.

nedoklubko.cz/svetovyden2020

http://nedoklubko.cz/svetovyden2020


Uvědomujeme si, že rozhodnout se pro podporu konkrétní neziskové
organizace a jejích projektů nebo "jen" provozu organizace vyžaduje
spoustu procesů výběrových, rozhodovacích a schvalovacích. Někdy
ale přijde osobní zkušenost, správné setkání nebo pouhé uvědomění si,
že Nedoklubko ušlo velký kus cesty, dělá spoustu užitečné a smysluplné
práce a pomáhá těm, kteří jeho pomoc potřebují. A pak je rozhodování
a schvalování třeba jednodušší...

Partnerům nabízíme protislužbou plnění podle individuální dohody 
a možností. Nabízíme například uvedení loga s poděkováním na webu
Nedoklubka, prokliky ze sociálních sítí na stránky partnerů, inzerci
v časopise Nejste v tom sami nebo partnerství na aktivitách a akcích
Nedoklubka. Vítáme různé formy partnerství. Finanční, slevy
na produkty, nabídku zboží i služeb, mediální partnerství a jakékoliv
formy podpory šíření povědomí o problematice předčasného porodu.

12
Posilujeme se navzájem

JAK POMÁHÁME

nedoklubko.cz/partnerstvi

Našich partnerů si vážíme. 
Ať už nás podporují jednorázově
nebo pravidelně, částkou nižší
nebo vysokou.

Spoléháme na partnery. Díky nim můžeme realizovat 
své nápady. A i my jim máme co nabídnout.

http://nedoklubko.cz/partnerstvi


Připojte se k oslavám Světového dne
předčasně narozených dětí! Je mnoho
možností, jak se můžete zapojit.
Informace najdete na našem webu
 a scoiálních sítích.

PERINATOLOGICKÁ CENTRA I. STUPNĚ INTERMEDIÁRNÍ CENTRA II. STUPNĚ ZAPOJENÉ NEMOCNICE

Tolik členů sboru 
Barbastella
 nazpívalo 

vánoční píseň 
pro Nedoklubko.

Barbastella je pěvecký sbor Gymnázia Hodonín.
Děkujeme jim za krásný počin! 1url.cz/@Seasonsoflove

JAK MŮŽETE POMÁHAT VY
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nedoklubko.cz/dvanactsil

radost

Pošlete to dál

Projekty se plní financemi a my díky tomu můžeme plnit přání
konkrétním neonatologiím. Projekty všech center a aktuální vybrané
částky najdete na našich webových stránkách.

Každému neonatologickému
oddělení, kde pečují o
předčasně narozená miminka,
jsme založili vlastní projekt 
na portále Darujme.cz, kam je
možné přispívat dlouhodobě.

PROSINEC
V prosinci jsme, díky společnosti AbbVie, poprvé mohli  
předávat na odděleních neonatologií nového
"Průvodce pro rodiče předčasně narozeného dítěte". 
Autorkou této publikace je primářka
neonatologického oddělení Nemocnice Hořovice
MUDr. Milena Dokoupilová. 
Je to nádherně ilustrovaná kniha, s níž rodiče 
získají i sadu milníkových kartiček pro zaznamenání
velkých momentů svého miminka do dlaně.

ČAS MĚŘ JEN LÁSKOU. Podívejte se.20.12. vyšel videoklip

http://1url.cz/@Seasonsoflove
http://nedoklubko.cz/dvanactsil
https://www.darujme.cz/organizace/1200266


Financování

2801807073 / 2010

150 tis. Kč278 tis. Kč1 971 tis. Kč

DÁRCI ČLENOVÉAKTIVITY

Příloha k účetní závěrce na nedoklubko.cz/vyrocni-zprava2020

Financování
příjmy

Transparentní, vázaný na veřejnou sbírku

252793609 / 0300

bankovní účty
1171717 / 0100

Běžný ČSOB účet

2801807073 / 2010
FIO účet, vázaný na veřejnou sbírku

Vybavení neonatologických
center v ČR pomůckami,
literaturou, dárky.

účel

Realizace projektů, prevence,
edukace, poradenství a
náklady s tím spojené.

Provozní náklady

příjmy celkem

2 399 000,- Kč

 787 192,- Kč

 57 000,- Kč

 1 555 000,- Kč

Zdroje příjmů

Rozbor výdajů

Většinovým zdrojem příjmů Nedoklubka v roce 2020 byly individuální dary
jednotlivců a firem. Dalšími příjmy byly finance plynoucí z našich aktivit 
a dále členské příspěvky.

Výdaje Nedoklubka v roce 2020 byly vynaloženy s maximální snahou o minimalizaci
nákladů. Naprostou většinu našich aktivit zajišťujeme vlastními silami s pomocí
našich rodin, přátel a dobrých lidí.  

http://nedoklubko.cz/vyrocni-zprava2020


2.5. virtuální BĚH PROCHÁZKA PRO MIMINKA CELÉHO ČESKA
KAMPAŇ na podporu PREVENCE PREEKLAMPSIE

OSLAVY 19. narozenin NEDOKLUBKA

JOSYMA BĚH pro Mladou Boleslav
Audio kniha pohádek a příběhů

Křest knihy KDYŽ PŘICHÁZÍ NA SVĚT MIMINKA DO DLANĚ

OSLAVY 11. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO DNE předčasně narozených dětí
POBYT členů NEDOKLUBKA v hotelu PEKLO 

KVĚTEN

ČERVEN 

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

pravidelné JARNÍ, NAROZENINOVÉ, PODZIMNÍ, PURPUROVÉ a VÁNOČNÍ
SPECIÁLNÍ - kdykoliv je potřeba

PŘEDÁVÁNÍ V NEMOCNICÍCH

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Plánování

PODPORA rodin a perinatologických center
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ o předčasném porodu
PŘEDÁVÁNÍ LÉČIVÝCH BALÍČKŮ v zapojených centrech
SDÍLENÍ informací, příběhů a článků na webu a sociálních sítích
ÚČAST na rodinných akcích s infostánkem a tvořivou dílnou
SEBEVZDĚLÁVÁNÍ a PLÁNOVÁNÍ projektů a aktivit 
příprava pro ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ PÉČE o zdraví novorozence v České republice ve spolupráci se zdravotníky

Rok 2021

výdaje
2020

výdaje celkem
2 356 000,- Kč

PŘEDÁVÁNÍ  DÁRKŮ A  T ISKOVIN V  NEMOCNICÍCH
jarní narozeninové podzimní purpurové vánoční

Dlouhodobé plány

https://www.nedoklubko.cz/projekty/beh/
https://www.nedoklubko.cz/preeklampsie/https:/www.nedoklubko.cz/preeklampsie/
https://www.nedoklubko.cz/predcasny-porod/clanky/
https://www.nedoklubko.cz/svetovyden/


Partnerství
Vážíme si podpory a důvěry našich partnerů

Děkujeme! Bez vás by to nešlo!



Poděkování
Za podporu a dlouhodobou spolupráci

Za štědré dary individuálním dárcům

dárci z Darujme.cz

trasparentní účet Nedoklubka 1171717/0100

SÍLA PRO NEDOKLUBKO
18. NAROZENINY NEDOKLUBKA

POMÁHÁME DONOŠENÍ

projekty:

POMOZTE NÁM SRDCEM I O VÁNOCÍCH

PŘEHOZY PŘES INKUBÁTORY PRO ZLÍN

A děkujeme také těm, kteří nás podporují
poskytováním svých služeb.

Děkujeme všem šikovným tvořivým ženám,
které nezištně a s láskou tvoří ve svém volném
čase dárky pro předčasně narozená miminka
a jejich rodiče.



Síla Nedoklubka je jednoznačně v jeho týmu. Je tvořen úžasnými lidmi,
kteří mají podobnou životní zkušenost a stejný cíl. Je skvělé sledovat, jak

každá bytost do našeho kolektivu přináší dobro. Dobré nápady, svou
energii a svůj drahocenný čas. Máme krásnou souhru, každá vnášíme 
do Nedoklubka kus sebe a ve výsledku je to ohromný kus práce. Moc si
toho vážím a jsem na to moc pyšná. A taky vděčná, že toho všeho jsem

součástí…
 

Podařilo se nám vytvořit  úžasný realizační tým po celé republice, máme
kolem sebe spoustu skvělých lidí, ať už se jedná o partnery, dárce,

spolupracovníky jako IT, grafiky, tiskaře a účetní, dobrovolné tvořilky.
Také je s námi spousta rodin předčasně narozených dětí, které nás

dlouhodobě podporují, jsou s námi v kontaktu, posílají příběhy a příspěvky
pro podporu rodičů, kteří stále přichází po nás… To nás také moc těší 
a posouvá dál. Máme v nich jistotu, že když o něco jde, že jsou s námi. 

Ti všichni tvoří Nedoklubko. A všem za to moc děkuji.
Lucie Žáčková

Závěrem...



Andrea Dohnalová Markéta Řehořová

Hana Machová Rita Juklová Tereza Koller Michaela Půlpánová

Jana Hájková Kateřina Tomačková Simona Banasinská Lenka Vokáčová

Dana Štaffová

Lucie Žáčková Petra Kašparová Veronika Hřebejková

Radka Divoká

Kája Uherková

Martina Jurčová Michaela Cázerová Kateřina Fialová Alena Jelínková

Helena Valo Kamila Juříčková Petra Klohnová Petra Seberová Lucie Linhartová

S R D C E M  N E D O K L U B K A  J S O U  J E H O  Ž E N Y

T Ý M  2 0 2 0

Nedoklubko z.s.
V Olšinách 16/82
100 00  Praha 10

IČ: 265 96 784
DIČ: nejsme plátci DPH

Nedoklubko je zapsáno 
ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem 
v Praze sp.zn. L 70369

www.nedoklubko.cz

info@nedoklubko.cz

facebook.com/nedoklubko

instagram.com/nedoklubko

1url.cz/@NedoklubkoYoutube

Kontakty
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