2017 AASTAPLAAN
Kogemusnõustamise

teenuse ✓ Kogemusnõustamise pakkumine haiglates – Tallinna

jätkamine

Lastehaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna
Sünnitusmaja.

Annetuskampaania jätkamine

Toetame perekeskset ravi, et iga pisikese ime kõrval
oleks talle kõige lähedasemad inimesed, kes muudavad
kergemaks ka keerulised haiglaprotseduurid.

Aasta lisakampaania

Motoorset

arengut

toetavate

kaheksajalgade

heegeldamine 4 haiglale (Ida-Tallinna Keskhaigla,
Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja,
Tartu

Ülikooli

Kliinikumi

Lastekliinik,

Tallinna

Lastehaigla). Valmis 236 kaheksajalga, haiglatesse sai
viidud 17. november
EFCNI aastakonverents

Juhatuse liikmed Kristel Kukk ja Livia Laas osalevad
EFCNI (The European Foundation for the Care of
Newborn

Infants)

lastevanemate

organisatsioonide

aastakonverentsil Saksamaal, Fresingis.
Uudiskiri

Alates 2017 aprillis ilmub uudiskiri. Edaspidi kord
kvartalis.

Infomaterjalid/meedias

Üldsuse teavitamine seoses enneaegse sünni ning

ülesastumised/üritused

enneaegse lapse kasvatamisega.
2017 aasta üritused, kus osalesime:
o 13 mai – Mälestuskarpide meisterdamine
o 27-28. mai – Männi pargi perepäev
o 1 juuni – Tallinna loomaaed
o 22 juuli – Esimene enneaegsete laste perede
perepäev
o 17 ja 24 august – Käevõrude meisterdamine
o 2-3 september – Laps ja Pere messil osavõtt
o 9 september – Mustikafest

o 16 september – Mustamäe päeva tähistamine
o 16

november

konverents

lapsevanematele

„Väikese inimese suured sammud“
o 17 november kontsert „Laulud kõige pisematele“
o 20 ja 21 detsember jõulupakid haiglatesse
o Osavõtt perearstide koolitusel
o Osavõtt ämmaemandate koolitusel
Lastekaitsepäeva tähistamine

Osaleda

Loomaaias

korraldataval

lastekaitsepäeva

üritusel. Eesmärk on anda teada MTÜ Enneaegsed lapsed
tegutsemisest ja infot enneaegse sünni kohta. Lastele
pakkuda viktoriini lahendamise võimalust.
17.11.2017
enneaegse

rahvusvaheline ✓ Konverents lapsevanematele
sünni

päeva ✓ Kontsert Tartus

tähistamine

✓ Lillad tuled

Jõulude tähistamine haiglates

Jõulupakkide viimine haiglates viibivatele vanematele.

Koostöö arendamine

✓ Edukas koostöö 7Kohvipoisi ja Abbviega. Uute
koostööpartnerite otsimine.
✓ Koostöö tihendamine kõrgema taseme sünnitusabi
pakkuvate haiglatega (Ida-Tallinna Keskhaigla,
Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja,
Tartu Ülikooli Kliinikum Lastekliinik, Tallinna
Lastehaigla).

Vabatahtlikute otsimine

Otsime

vabatahtlike,

kes

oleksid

meile

heategevuslike ürituste läbiviimistel.
Koduleht

Kodulehe pidev uuendamine ja täiendamine

Kontoripind

Otsime kontorit, et MTÜ tegevust laiendada.

toeks

