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Poročilo za leto 2021 
 

 »Ena oseba otroku da življenje. A mnogi ljudje skrbijo za njega.«  

         (pregovor Yoruba ljudstva) 

 

Kdo smo in kako delujemo? 
Glavni namen delovanja društva Slojenčki je zagotavljanje možnosti za optimalno obravnavo 

zdravja ljudi v rodni dobi ter širjenje znanja s področja zdravstva in socialne varnosti, s čimer se 

želi izboljšati pogoje za rojstva zdravih otrok.  

S sredstvi, ki so zbrana v okviru programov društva Slojenčki, želimo nosečnicam in dojenčkom 

omogočiti varnejšo nosečnost in prijetnejši prihod na svet. Vsem porodnišnicam na območju 

Republike Slovenije pomagamo pri nabavi najprimernejše  opreme in prostorov za  oskrbo in 

zdravljenje ljudi v zvezi z nosečnostjo in porodom 

Društvo svoj namen uresničuje z zbiranjem sredstev za opremo za slovenskih porodnišnic.  

Porodnišnice so pri obnovi opreme precej odvisne od donacij, saj denarja iz javnih sredstev ni 

dovolj. Tako je pogosto tudi drugod po svetu. 

Društvo svoje cilje uresničuje z zbiranjem sredstev, ki jih v celoti porabi za dejavnosti na področju 

zdravstvenega varstva kot so zagotavljanje dodatne opremljenosti slovenskih porodnišnic ter 

ozaveščanje nosečnic ter bodočih staršev in staršev o načrtovanju družine, starševstva in 

pripadajočih pravicah. 

Društvo je v okviru svojega delovanja aktivno tudi pri izobraževanju in informiranju strokovne in 

laične javnosti s področja načrtovanja družine, starševstva in socialnih pravic. Poleg omenjenega 

društvo izvaja tudi promocijo pomena materinstva in izpostavitev vrednot družine za zdravo 

odraščanje.  

Kako uspešni smo pri svojem delu? 
Podporniki, zaposleni, vodstveni delavci in lastniki različnih podjetij v Sloveniji in tujini, so se 

odzvali na povabilo članov in podpornikov društva, ter v štirih letih izvajanja akcij Slojenčkov 

zbrali za 560.443 € opreme in storitev. Vsa zbrana sredstva so bila namenjena za opremo v 

slovenskim porodnišnicam. 
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Kdo so naše ciljne skupine? 
Primarna ciljna skupina so bodoči starši, novorojenčki in mladi starši, oziroma vsi, ki se srečujejo 

na področju starševstva in se jim odpirajo mnoga vprašanja. Ozaveščamo jih tudi preko aktivnosti 

na spletni strani, na družbenih omrežij, v medijih in tiskanih gradivih. 

Ciljna skupina na nivoju stroke in prejemnikov so porodnišnice in njihovi zaposleni. V Sloveniji je 

14 porodnišnic in velika večina se sooča s pomanjkanjem sodobne opreme. 

Tretja ciljna skupina so potencialni donatorji, to so fizične osebe, ki so pripravljeni podpreti 

delovanje porodnišnic, samostojni podjetniki (obrtniki, s.p., ki prispevajo tudi s svojim delom in 

znanjem), podjetja in korporacije.  

Kako je potekalo leto 2021 
 

Za delovanje društva je bila letos pomembna prelomnica, da smo pridobili status NVO v javnem 

interesu, kar je veliko priznanje našim aktivnostim in nam bo omogočalo tudi kandidiranje na 

javnih razpisih za razvoj programov in pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine. 

 

V letu 2021 je Slovenijo še vedno pretresla epidemija in z njo povezani ukrepi, zato je bilo predaj 

donacij nekoliko manj. Pripravljani smo se na akcije, ki jih bomo izvedli v 2022 – barvanje oddelka 

za mamice z novorojenčki v Postojni (v sodelovanju z JUB), zbiranje denarja za nakup EKG 

aparatov (v sodelovanju z McDonald's), za nakup grelnih gnezdec in oksimetrov (v sodelovanju z 

Zavarovalnico Triglav) in zbirali ideje za realizacijo donacij NLB Vite, Addico banke in nekaterih 

drugih podjetij in posameznikov.  

 

Kljub omejitvam in skrbi za zdravje smo varno izvedli nekaj pomembnih donacij s pomočjo družbe 

T - 2. 

 

 

Donacija lučk za zdravljenje zlatenice novorojenčkov v letu 2021 (klik na več info na www) 

V letu 2021 smo z lučkami za fototerapjio novorojenčkov opremili deset slovenskih porodnišnic, 

preostale štiri jo bodo prejele v začetku leta 2022, takoj bo bodo to omogočali epidemiološki ukrepi. 

Z najsodobnejšo fotolučko BL70, prvo tovrstno v Sloveniji, bodo lahko v porodnišnicah oskrbeli 

https://slojencki.si/novice/donacija-fotoluck-za-zdravljenje-zlatenice-v-letu-2021/
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novorojenčke z zlatenico in poskrbeli za njihovo nadaljnje zdravljenje. Za donacijo je poskrbela 

družba T-2 v okviru projekta T-2 ♥ življenje. Utrip predaj po slovenskih porodnišnicah smo ujeli v 

kratek video prispevek. 
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Slika 1: Brežice, 16. 9. 2021 
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Slika 2: Izola, 4. 11. 2021 
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Dojenčki v Sloveniji nas potrebujejo. Slojenčki nas potrebujejo.  
 

Poročilo pripravila: Andreja Verovšek, koordinatorka projekta,  

040 464 340, verovsek.andreja@gmail.com 

10. 3. 2022 

 

      Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med.,  

      predsednica Društva Slojenčki 

 

Aktivna spletna stran društva: http://slojencki.si  

Društvo je aktivno tudi na Facebook https://www.facebook.com/slojencki in po novem tudi na 

Instagram: https://www.instagram.com/slojencki.  
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