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Wroc aw 18-07-2013 
 
Dzia alno  spo eczna w latach 2002-2013 
 

1. Projekt "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowl t" pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego http://www.babysense.pl/copisza1.html 

2. Darowizny sprz tu medycznego dla potrzebuj cych np. http://www.babysense.pl/g1.html 
3. Pozyskanie sponsora na zakup 100 szt. monitorów oddechu na nieodp atne wyposa enie oddzia ów 

neonatologicznych w polskich szpitalach http://www.babysense.pl/copisza1.html#list2 
4. Utworzenie Darmowej Wypo yczalni Sprz tu Medycznego dla Dzieci, równie  w ramach wymiany rodzicielskiej 

http://www.medycznydladzieci.pl/images/darmowa.jpg 
5. Utworzenie i uczestnictwo w programach rabatowych umo liwiaj cych ta szy zakup sprz tu medycznego dla 

podopiecznych fundacji: Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz  MATIO Kraków oraz 
Fundacja OSWOI  LOS Lublin 

6. Prowadzenie nieodp atnych warsztatów rehabilitacyjnych dla opiekunów i fizjoterapeutów z zastosowaniem 
innowacyjnego sprz tu rehabilitacyjnego aktywizuj cego dzieci i m odzie  niepe nosprawn  (reporta  
http://damy-rade.org/aktualnosci/2785-jestesmy-dumni-czyli-krabat-w-lublinie.html) 

7. Rozpocz ty projekt kampanii spo ecznej „Mobilne Zdrowie®” oraz podprojekt „CoolAir®” – projekty w trakcie 
tworzenia. Wycinki projektów: 

Opis Projektu „Mobilne Zdrowie®”  : 
Aktywizacja spo eczna dzieci i m odzie y chorej i niepe nosprawnej bez wsparcia spo ecze stwa oraz odpowiednich 
rodków i sprz tów jest w zasadzie niemo liwa. Program „Mobilne Zdrowie®” ma na celu stworzenie ruchu spo ecznego 

promuj cego bardzo aktywn  integracj /inkluzj  dzieci chorych i niepe nosprawnych z rówie nikami. Chcemy zerwa  z 
panuj cym powszechnie trendem kiedy to sami niepe nosprawni musz  prosi  si  o akceptacj  i integracj . Czas 
zacz  promowa  proces „wyci gania niepe nosprawnych z domu” przez ca e spo ecze stwo i zapraszania ich do 
codziennej wspó aktywno ci we wszystkich dziedzinach ycia.  
 
Za po rednictwem osób publicznych oraz organizacji pozarz dowych planowane jest stworzenie trendu „Dumny z bycia 
innym” (Proud to be different).  
Zaczynem do powstania programu by y zwerbalizowane pragnienia rodziców wyposa enia dzieci niepe nosprawnych w 
sprz t medyczny, rehabilitacyjny i komunikacyjny, z którego m odzi ludzie b  dumnie korzysta . Wyposa enia w 
sprz t, który ma zapewni  poczucie niezale no ci i mobilno ci a jednocze nie wyró ni si  najwy szej jako ci 
niestandardowym designem, przykuwaj cym „zazdrosne spojrzenia” pe nosprawnych rówie ników. B yskawiczny rozwój 
projektu do obecnego poziomu zawdzi czamy du emu zainteresowaniu jego ide . 
 
PODPROJEKT - CoolAir® 

 
Stworzenie designerskich obudów do mobilnego inhalatora i ich promocja spo eczna przez celebrytów-trendsetterów.  
 
Cel:  
stworzenie trendu/mody na publiczne i bez skr powania stosowanie inhalatora g ównie przez dzieci i m odzie  w szkole, 
na wycieczce, w miejscach publicznych. Inhalator jako taki powinien by  przez spo ecze stwo pozytywnie 
identyfikowany, jednoznacznie rozpoznawany i traktowany neutralnie jak telefon komórkowy. Dzi ki designerskim 
obudowom/naklejkom powinien by  postrzegany jako modny gad et a nie wstydliwy sprz t medyczny. 
 

 
8. Pozyskiwanie rodków na wsparcie finansowe dla potrzebuj cych niepe nosprawnych dzieci i m odzie y, inna 

dzia alno  wspieraj ca - cytat z naszego profilu na FB https://www.facebook.com/pages/medyczny-dla-
dzieci/112260938809015?ref=hl 

Wa ny apel. 
 
Uda o nam si  do tej pory pozyska  dla Magdy: dofinansowanie kosztów przejazdu do CZD w Warszawie (dzi kujemy 
firmie Kratki.pl za wsparcie), opiek  produktow  od firmy Nutricia (zapas od ywek), z naszej strony przekazali my 
inhalator Aeroneb Go... cdn. Byli my równie  w odwiedzinach u Magdy w CZD... 
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