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A szervezet céljának rövid leírása:
Az Eg5lesÍilet cé[iai és feladatai:
1. A koraszülött g5lermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és
szociális helyzetének j avítása.

2. A koraszülött, beteg'

fogyatékka| élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől

kezdve folyamatos mentális támaszt és aZ életútfolyamán felmerülő szakmai
(egészségügyi,szociális, oktatási, fejiesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás
nffitása,

3.

Lehetőségek függvényében - aZaIa Megyei Kőrház Gyermek- és Koraszülött

osztályának

gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi

eszközökkel

vaió támogatása és a rászoruló csa]ádok koraszülött, beteg, hátrányos

helyzetű gyerekeinek anyagi és szociáIis megsegítése'

Cé[ia megvalósítása érdekébenaz Egyesület az alábbí tevékenységeket végziz
1. A Zala Megyei Kőrház Koraszülött osztály támogatásával krízisk eze|ő.(krízisintervenciót)

2.
3.

szoIgáltatást és egy önsegítő kismama csoportot működtet'
,,Családok a családokért'' - sorsközösség hoz létre.

Információs adatbázist hoz létre és működtet, amely tarta\mazza mindazokat a szociális,
jogi, egészségügyi, gyermekfejlesztési lehetőségeket, juttatásokat, szolgáltatásokat'

amelyek megilletik

a

családot, illetve hozzájárulnak

a

koraszülött éslvagy beteg

gyermekek fejlődéséhez.

4.

Koraszülött fejlesztő-, tanulást segítő tanácsadás-, foglalkozások megszervezését korai
fejlesztés és a korai fejlesztésből már kikerült, de segítséget igénylő gyermekek részére.

5.

Rászoruló, beteg éslvagy koraszülött gyerekeket és családjukat anyagi, szociális, speciális
eszközökkel támogat.

6.

Különös

Íigyelmet fordít a községekben, falvakban, szociálisan elmaradott környezetben
nevelkedő koraszülött-, beteg-, fogyatékkal é1ő- és hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő
családok támogatására, életminőségénekjobbítására.

7.

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.

8.

Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak a társadalom nagyobb

rétegeihez történő Íelzárkőzása vonatkozásában, elősegíti e

csoportok

esélyegyenlőségénekmegteremtését'

9' A

fenti céIok megvaiósítása érdekébennemzetközi és belföldi kapcsolatokat építki a
hasonló tevékenységetvégzőciül szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, és

a közélet

ro.

szereplőivel.

A fenti célok érdekében programokat készít,szakmai és felkészítő tréninget, előadást,
oktatást szervez, és bonyolít le.

