
Podporujeme společné pobývání rodičů s hospitalizovanými dětmi, stavíme dětský hospic, vzděláváme
herní specialisty a mnoho dalšího…www.klicek.org

Nadační fond a Sdružení Klíček s radostí ohlašují začátek své nové
celorepublikové osvětové kampaně, nazvané

„Se starým autobusem proti starým pořádkům“!

V rámci kampaně budeme během příštích měsíců pomalu a postupně projíždět naším
krásným historickým a speciálně označeným autobusem RTO 706 mnohá česká,
moravská a slezská města, abychom upozornili na stále přetrvávající „staré pořádky“
v přístupu k hospitalizovaným dětem v mnoha tuzemských zdravotnických zařízeních
a zároveň pomohli zviditelnit inspirativní změny k lepšímu, které se často dějí v tichosti
a skrytě, bez většího zájmu veřejnosti.

Otázce hospitalizovaných dětí se zakladatelé Klíčku věnují už bezmála dvacet let.
Za tu dobu se v nemocnicích mnohé sice změnilo, ovšem rychleji postupují změny
estetické – bohužel i dnes lze najít na dětských odděleních mezi barevnými stěnami
a množstvím hraček ustýskané děti bez rodičů: mnozí rodiče si stále myslí, že nejsou
svému dítěti v nemocnici k užitku a nechávají ho v nemocnici samotné, stále ještě se
najdou zdravotníci, kteří si myslí, že se ustýskané děti v nemocnici bez svých rodičů
docela dobře obejdou. Co si s tím počít? V rámci naší nové kampaně informujeme
zdravotnickou i nejširší veřejnost o tom, jak dobrým změnám napomoci. Nadační fond
Klíček na tomto poli pracuje už od roku 1991, Sdružení Klíček od roku 1992
(více podrobností lze najít na stránkách www.klicek.org).

V rámci kampaně bychom rádi postupně osobně navštívili všechny hejtmany našich
krajů, a také mnohé starosty a primátory, a svou práci jim osobně představili. První jízdu
organizujeme (ne náhodou!) do Moravskoslezského kraje. Ve středu 3. září odpoledne
proběhne v Městské nemocnici v Ostravě ve spolupráci s Nadačním fondem a Sdružením
Klíček konference na téma: “Kořeny herní práce („playwork“) a její postupné zavádění
do pediatrické praxe v České republice“. Městská nemocnice v Ostravě se totiž stala
první nemocnicí u nás, která využila nový model financování herních specialistů
pracujících na dětském oddělení – a to prostřednictvím tzv. neziskové organizace. Díky
tomuto pilotnímu projektu se stala ostravská Městská nemocnice inspirací pro ostatní
nemocnice v celé České republice. Herní specialisté jsou v našem prostředí sice poměrně
novou, ale velmi účinnou profesí, která pomáhá jak hospitalizovaným dětem, tak těm,
kdo se o ně v nemocnicích starají.

Ve čtvrtek 4. září navštíví zástupci Nadačního fondu a Sdružení Klíček
hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Evžena Tošenovského.

Tisková konference s hejtmanem se uskuteční v 10.15 přímo na palubě
autobusu zaparkovaného před sídlem krajského úřadu.

Bližší informace na telefonu 775 204 109 nebo 774 028 435.


