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A szervezet céljának rövid leírása:
Az Egyesület céljai és feladatai:

1".
2.
3.

A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális
helyzetének javítása.
A koraszulött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszÜletéstől
kezdve folyamatos mentális támaszt és az életútfolyamán felmerÜlő szakmai
(egészségÜgyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység,szolgáltatás
nyújtása,
Lehetőségek fÜggvényében - aZala Megyei Kőrház Gyermek- és KoraszÜlött osztályának
gyógyító és megelőző munkájához szÚkséges berendezések és gépek beszerzésének
anyagieszközökkelvaló támogatása és a rászoruló családok koraszÜlött, beteg, hátrányos
helyzetű gyerekeinek anyagi és szociális megsegítése.

Célja megvalósítása érdekében az EgyesüIet az alábbi tevékenységeketvégzi:

1'.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AZala Megyei Kórház KoraszÜlött osztály támogatásával kríziskezelő (krízisintervenciót)
szolgáltatást és egy önsegítő kismama csoportot műkodtet.
,,Családok a családokért'' - sorsközösség hoz létre.
lnformációs adatbázist hoz létre és működtet, amely tartalmazza mindazokat a szociális,
jogi, egészségÜgyi, gyermekfejlesztési lehetőségeket, juttatásokat, szolgáltatásokat,
amelyek megilletik a családot, illetve hozzájárulnak a koraszÜlött és/vagy beteg
gyermekek fejlődésé hez.
KoraszÜlött fejlesztő-, tanulást segítő tanácsadás-, foglalkozások megszervezésétkorai
fejlesztés és a korai fejlesztésből már kikerult, de segítségetigénylő gyermekek részére.
Rászoruló, beteg és/vagy koraszÜlött gyerekeket és családjukat anyagi, szociális, speciális

eszközökkeltámogat.
KÜlönös figyelmet fordít a községekben, falvakban, szociálisan elmaradott környezetben
nevelkedő koraszÜlött-, beteg-, fogyatékkal élő- és hátrányos helyzetű gyermekeket
nevelő csa ládok tá mogatásá ra, életminőségéne k jobbításá ra.
Fokozott tevékenységet fejt ki, hogy a társadalom tagjai megismerjék a szÜletésből adódó
hátrányok nehézségeit(koraszÜlöttség, fejlődésben elmaradottság, betegen szÜletés stb.)
és e gyermekek és családjaik életét'
Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak a társadalom nagyobb
rétegeihez történő f elzárkózása vonatkozásában, elősegíti e csoportok
esélyegyenlőségé nek megte remtését.
A fenti célok megvalósítása érdekében nemzetközi és belföldi kapcsolatokat építki a
hasonló tevékenységetvégzőcivilszervezetekkel, intézményekkel, onkormányzatokkal,
és a közélet szereplőivel.
A fenti célok érdekében programokat készít,szakmaí és felkészítő tréninget, előadást,
oktatást sZerVeZ, és bonyolít le.

A közhasznú tevékenység rövid szakmai tartalmi beszámoIója
2oL2 évi munkájáról
Az egyesÜlet201'2 évi szakmai programjába folyatta az előzően megkezdett tevékenységeit illetve új

programokat is megvalósított. A programok mellett feladat volt a koztudatban való minél szélesebb
ismertség megszerzése. Más szervezetek, intézményekfelé való bemutatkozás. Az érintett családok,
a kapcsolódó terÚletek szakembereinek megszólítása.
2012 évben megvalósult programok:

1.
1'.
2.

Kórházi _ perinatális - (civil) önkéntes szociálís munka keretében
Önsegítő/támogató csoport működtetése - Koramama Klub néven _ heti egy alakalommal
Kríziskezelő - Krízisintervenció _ szolgáltatás _ egyéni beszélgetés _ igény szerint

Az ellátott perinatális szociális munka általános feladatai:

1-.
2.
3.
4.

a kismamákmentálhigiéniájának, kórháziéletkonformitásuknakjavítása
a kismamák és (igény szerint) családjuk érzelmi megterhelésének enyhítése,

egyéni segítő beszélgetés,
szociális_ és mentálhígiénéstanácsadás, gondozás; (szociális)ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz
v alo hozzájutás e őseg ítése;tájé koztató nyomtatvá nyo k sze rkesztése, biztosítá sa
5. jelzés veszélyeztetettség esetén 1.) intézményen belÜl, illetve 2.) az illetékes terÜleti
l

intézményekfelé

6.

utógondozásikapcsolatépítés,EgyesÜletsegítőterÜletei.

Éves szinten mintegy 50 -60 koraszült anyuka és családja kapott segítséget.

2.

Családi Szombatot rendezése - haviegy alkalommal

A CsaládiSzombaton egy-egy a (nemcsak koraszÜlött)gyermeket érintő téma szakemberével
találkozhatnak és beszélgethetnek a szÜlők, addig a gyermekek felÜgyelet mellett játszanak.
A találkozókon átlagosan alkalmanként 10-12 család vesz rész.

3.
o

2012. június 15. PlC-nik rendezése, társrendezőként a ZMK Gyermekosztályával

I CsaládiSzombaton

egy-egy a (nemcsak koraszÜlött)gyermeket érintő téma szakemberével
találkozhatnak és beszélgethetnek a szülők, addig a gyermekek felÜgyelet mellett játszanak. Játékok,
előadások, táncház.... várta a gyerekeket.
500 Zalaegerszegen született koraszÜlött gyermek és családja vett rész, közel 2000 ember.

4.

KoraHáz Támogató Központ létrehozása

2012 májusában nyitottuk a meg a KoraHázat, amely az alábbifeladatokat teljesíti:

1'.
.
.
.

EgyesÜlet központja
egyesÜleti - tagságnak szóló - programok lebonyolításának helyszíne

irodaszolgálat
tanácsadás (koraszÜlöttség témájában)

o

szakmai programok, trénin8ek szervezésénekhelyszíne

2'
.
.

Közösségi Ház
Családi szombat
Nyított napok

3.
.
.
.

Kiscsoportos és egyéni foglalkozások

-

havi találkozó szervezése

Fejlesztések,foglalkozásokhelyszíne-szakemberekkel
Gyógytornaésgyógy/pedagógiaijellegűfoglalkozások
Tanácsadás:gyógypedagógiaí,pedagógiai,pszichológiai.

5. KoraHáziSzakmaiEsték
Szakmai előadás sorozat nemcsak szakembereknek 2012 októberében indult és hat alaklommal
kerÜlt megrendezésre, ebből 2o12-ben október és november hónapban.
Témák:

.
r

Gyermekrajzok, rajzfejlődés. Mit árulnak el a rajzaink?
Problémás helyzetek. - Hogyan kezeli a gyermek a problémás helyzeteket? Mit tehet
a pedagógus? - Gyermekekre hangolódva. Szeretet nyelv.

Az egyesület munkáját rendszeresen 10 önkéntes és kozel 2o különböiő

terÜletek szakembere segíti.

