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Hajrá PICik! projekt 2017
2017. évben új időszámítás kezdődött az Egyesület életében. Bekerültünk a pályázatok
vérkeringésébe és pontosan 1 évvel azt követően, hogy hivatalosan is megkezdtük
missziónkat, rögtön első alkalommal sikeres pályázatot nyújtottunk be.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásra
érdemesnek ítélte munkánkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni Mitruné Tóth
Krisztina pályázatírónk munkáját, aki mint a PICikért elkötelezett édesanya (Bogi
kislánya is koraszülöttként jött világra) vitte sikerre a Hajrá PICik projektet.
Az Egyesülethez, megalakulását követően számos elkötelezett szakember és szülő
csatlakozott, önkéntes munkát végez. Önkéntesekre mindig szükség van, szívesen
fogadjuk őket. Tapasztalatunk, hogy legtöbbször az érintett szülők támogatják
önzetlenül munkánkat. Főállású alkalmazásra egyelőre nincs lehetőségünk.
Önkénteseink az ország egész területét lefedik .
A minimális adminisztrációs költségek mellett PR, marketing és arculati elemek
bővítésére koncentrálunk. Fontosnak tartjuk, hogy minnél több infokommunikációs
csatornán elérhetőek legyünk. Erre szolgál web és facebook oldalunk.
Az Egyesület weboldala és tájékoztató anyagai legfontosabb eszközeink a célok
megvalósításában. Weboldalunk innovatív, saját kategóriájában egyedülálló reszponzív
felület, melynek segítségével oktatatja, edukálja nemcsak az érintett szülőket, hanem az
egészségügyi szakszemélyzetet is.
A pályázat összegéből egyrészt a weboldal folyamatos minőségi tartalmát szeretnénk
növelni, hogy még jobb minőségben, még több szülőt és szakembert tudjunk
megszólítani.
Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk a nyomtatott kiadványokra is. A szóróanyagok,
kiadványok, füzetek, plakátok támogatják az infokommunikációs apparátust többek
között kórházakban, szakrendelőkben, Perinatális Intenzív Centrumokban (PIC).
Célunk: Minél több helyen, minél több formában megjelenni és tenni azért, hogy az
ország PIC-ei családbarát intenzív osztállyá váljanak!
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A projekt időtartama alatt (2017.04.01.-2018.03.31.) az adminisztrációs támogatás
mellett még több, az Egyesület tevékenységét, munkáját, céljait bemutató hirdetésre és a
honlap tartalomfejlesztésére nyílik lehetőségünk. Továbbá az Egyesület tevékenységét
bemutató szóróanyagok, kiadványok, füzetek, plakátok és az alaptevékenységhez
illeszkedő arculati elemek bővítésére is sor kerül
A projekt előrehaladásáról és a produktumokról folyamatosan tájékoztatjuk az oldal
látogatóit.

