2018 AASTAPLAAN
Kogemusnõustamise

teenuse Kogemusnõustamise pakkumine haiglates – Tallinna

jätkamine

Lastehaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna
Sünnitusmaja. Lisandub Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastekliinik.

Annetuskampaania

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). Kampaania algus 1.06-31.10.2018.
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

Kord kvartalis ilmub uudiskiri, kuhu tuleb info MTÜ
Enneaegsed lapsed kvartali tegevustest.

Infomaterjalid, meedias

Üldsuse teavitamine seoses enneaegse sünni ning

ülesastumised, infopäevad

enneaegse lapse kasvatamisega.

lastevanematele

✓ MTÜ Enneaegsed lapsed üldtutvustav flaier.
✓ Voldikute tõlkimine vene keelde ja trükk.
✓ Kolm infopäeva lapsevanematele aastas:

Päevik lapsevanemale

o

7 aprill

o

9 juuni

o

13 oktoober

Haiglatesse päevikute tegemine, kuhu vanem saab
kirjutada oma tundeid ja mõtteid. Koostööpartnerite
otsimine, kes toetaksid päevikute väljastamist.

✓ Eduka koostöö jätkamine 7Kohvipoisi ja Abbviega.

Koostöö arendamine

Uute koostööpartnerite otsimine.
✓ Koostöö tihendamine kõrgema taseme sünnitusabi
pakkuvate haiglatega (Ida-Tallinna Keskhaigla,
Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja,
Tartu Ülikooli Kliinikum Lastekliinik, Tallinna
Lastehaigla). Selle raames 2 infopäeva aastas haigla
kohta.
✓ Koostöö alustamise algatamine Pärnu haiglaga.
Uued liikmed ja vabatahtlikud

Uuendame põhikirja – teeme muudatusi seoses liikmete
ja vabatahtlike osas. Kutsume juurde liikmeid ja
vabatahtlike, kes oleksid meile toeks heategevuslike
ürituste läbiviimistel.
Korraldustiimi liige Küllike Põlma esindab MTÜ’d

Imetamise toetamine

Enneaegsed lapsed imetamise töögrupis.
Kliiniline

audit

sünnituse

ja

„Enneaegse Töögrupis osalemine.
vastsündinu

perinataalperioodis käsitlus“
EFCNI

algatatud

“European Töögrupis osalemine.

Standards of Care” projekt.
Isapuhkus

Soovime, et enneaegse lapse isal oleks võimalus saada
täiendavat isapuhkust, kui laps on haiglas. Võtame 2018
põhieesmärgiks.

Tugiteenused

✓ Tugiteenuste käimalükkamine – vestlusringid, enõustamine, koolitused, loovteraapia jpm.
✓ Teeme küsitluse, mida vanemad meilt ootavad.
✓ Lükkame käima rinnapumba ja beebikaalu rendi.

Kaart enneaegse lapse vanemale

Korraldame töögrupi, kus on võimalik meisterdada
tulevasele enneaegse lapse vanemale kaart, kus on
pühendus ja info MTÜ Enneaegsed lapsed kohta.

Fotonäitus EV100 raames

Teeme üleskutse vanematele, eesmärgiks on kokku
koguda vähemalt 100 pilti, et teha nendest pildi kollaaž
ja video.

Fotonäitus

„Maailmale MTÜ

nähtavamaks“

Enneaegsed

lapsed

alustab

„Maailmale

nähtavamaks“ projektiga, mis aitab meil maailmale ja ka
iseendale näidata, kui imeliseks võivad kasvada meie
pisikesed imed hoolimata kõigist raskustest. Esimene
näitus saab alguse emadepäeval ja näitus rändab ringi
mööda Eestit. Teine pildistamine toimub Augustis ja
nendest piltidest tuleb heategevuslik kalender.

Männi pargi perepäev

Eesmärk on anda teada MTÜ Enneaegsed lapsed
tegutsemisest ja infot enneaegse sünni kohta.

Perepäev

Enneaegsete laste perede perepäev toimub 21.07.2018
Tallinnas. Lapsevanematel võimalik tutvuda üksteisega
ja vahetada kogemusi.

17.11.2018
enneaegse

rahvusvaheline ✓ Kontsert Tallinnas
sünni

päeva ✓ Lillad tuled

tähistamine
Jõulude tähistamine haiglates

Jõulupakkide viimine haiglates viibivatele vanematele.

2019 tänuüritus 17.01.2019

MTÜ Enneaegsed lapsed tähistab 2018 oma 5ndat
tegutsemisaastat.

Soovime

tähistada

koos

oma

koostööpartnerite, vabatahtlike ja toetajatega.
Koduleht

Kodulehe uuendamine ja pidev täiendamine. Meie laste
lugude kogumine.

