Društvo Srčnih mamic

Skupino Srčnih mamic sestavljajo štiri mlade mamice Nina. Mateja, Natalija
in Ines. Ideja o skupini se je porodila, ko sta Nina in Natalija na Facebooku
prebrali, da Pediatrična klinika v Ljubljani za svoje male bolnike išče igračke in
knjige. Tako se je začela prva akcija.
Skupino so ustanovile 6. februarja 2012,
a so 15. marca že odpeljale prve zbrane
igrače in knjige v Klinični center na pediatrični oddelek. Mlade srčne mamice
so dale svoje otroke v varstvo in poln
avto igrač odpeljale malim bolnikom
Odziv ljudi po vsej Sloveniji je bil nepričakovano dober. Kmalu zatem so se
priključile akciji zbiranja oblačil za novorojenčke za jeseniško bolnišnico, ki jo
je organiziral ženski forum podmladka
Socialnih demokratov. Pri tej akciji so
dobile tudi ogromno plišastih igrač, ki
so jih podarile očesni kliniki v Ljubljani,
Soči
Zavodu za rehabilitacijo invalidov
in posameznim šolam in vrtcem.
Založba Modrijan je v sodelovanju z
Nedeljskim dnevnikom podarila rabljene knjige, založba Rokus 200 novih
knjig, nekaj knjig založba Sanje, vse pa
so razdelile otroškim oddelkom po bolnišnicah v Celju. Slovenj Gradcu, Ptuju
in Mariboru. »Čeprav živimo v kriznih
časih, se posamezna podjetja in ljudje
dobro odzovejo na naše prošnje za zbiranje knjig in igrač,« pristavi Nina Berložnik, vodja skupine. Otroško opremo
poiščejo na Facebookovi strani in na
internetu. Žal nimajo skladišča, kjer bi
lahko hranile večje količine opreme,

Naročnik: ZALOŽBA ROKUS
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
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zato jo iščejo sproti.
Društvo Srčne mamice

so uradno registrirale 27. julija letos, na prvi rojstni
dan Ninine hčere Lare. To je bilo darilo
za njeno hčerkico.
Srčne mamice bi rade vsako leto izvedle štiri večje akcije za otroške oddelke bolnišnic po vsej Sloveniji Trenutno

poteka akcija zbiranja oblačil in tetra
pleničk za novorojenčke v slovenjgraški
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potrebami v Stari gori pri Novi Gorici.
Delujejo prek donacij članic in posameznih prijaznih podjetij

Uspešno sodelujejo z društvom Sladki
nasmehi, kjer mamice pečejo torte za
rojstne dneve socialno ogroženih otrok.
Predsednica tega društva je Ninina so-

delavka iz Zavoda za gluho in naglušno
mladino v Ljubljani.
Vse štiri srčne mamice komunicirajo
prek elektronske pošte, saj živijo v različnih krajih Slovenije Nina v Šmartnem

*%

-c^ra
«l\S

»Ju&
m *^Š&

1
>•

t

's

JSmmi&*,

m^^^mWmtm^mTm\

m\^mY

ob Paki, Natalija v Cerknici, Ines in Mateja pa v Škofji Loki, Nina je spoznala
Natalijo na duhovnih vajah, z Matejo m
Ines pa sta se spoznali prek Facebooka.
Sedež društva pa je na Nininem domačem naslovu v Šmartnem ob Paki

Pri humanem
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Srčne mamice rade osrečujejo tudi druge otroke, ne le svoje. Z leve: Ines z
Jakobom, Mateja z Aljažem, Nina z Laro in Natalija z Anžetom.
bolnišnici ter igrač za njihovo razvojno
ambulanto Pridobile so že sredstva
od donacij za stol za dojenje za center
za nedonošenčke, prav tako v Slovenj
Gradcu. O sodelovanju se dogovarjajo
tudi z Zavodom za otroke s posebnimi
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delu jih podpirajo njiho-

ve družine, saj brez te podpore tega ne
bi zmogle. »Kjer je volja, tam je pot. Ne
glede na to, da smo bile vse na porodniški in smo šele začele ponovno delati, rade pomagamo in osrečujemo tudi
druge otroke, ne samo svoje. Uskladile
smo osebno življenje in službo, in še vedno najdemo čas za dobra dela, s katerim osrečujemo tiste, ki so pomoči potrebni in si sami ne zmorejo ali ne znajo

pomagati,« pravi Nina Berložnik.

samo mamice, ampak
Maša lanež, predsednica društva Sladki nasmehi: »Društvo Srčne mamice niso
kar darujejo, od igrač knjig
dobrosrčni ljudje, ki nesebično pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Z vsem,
ne osrečujejo le drugih
otroških oblačil do pleničk, polepšajo ljudem težke trenutke S svojim poslanstvom
ampak tudi sebe.«
»S Srčnimi mamicami' smo prvič stopili v stik letos
Valda lanianin, vzgojiteljica, in ladranka Meško, pomočnica ravnateljice
Vodsl vo Pediatrične klinike nas /e
spomladi ko so Pediatrični kliniki ponudile predajo igrač, ki so jih zbrale za tu zdravljene otroke.
akcijah. Vzgojitelji Bolnišničnega
povezalo z njimi in od takrat smo od njih prejeli didaktični material, zbran na Že treh dobrodelnih
materiala od fmancerja, le-tega
didaktičnega
nakup
dobimo
sredstva
za
iskreno
hvaležni.
Čeprav
vrtca Vodmat smo za podarjeno
knjige relativno hitro uničijo. Podanem
ni nikoli preveč Zaradi razkuževanja m velikega števila otrok se igrače, družabne igre in
klinike, kjer si mali bolniki z nprni krajšajo cas. Mladim
didaktični material smo vzgojitelji razdelili na oddelke Pediatrične m Očesne
akcij.«
mamicam želimo še veliko uspešno izpeljanih

