A „Mindennapi Bajnokaink” program háttere
A modern kommunikációs eszközök ma már lehetővé teszik, hogy a koraszülött mentést
végző Peter Cerny Alapítvány dolgozóinak élő kapcsolata lehessen azokkal, akik valamilyen
módon érintettek, vagy érdeklődést mutatnak a koraszülöttség témakörében. Az alapítvány
honlapján www.pca.hu létrehozott „Ilyen volt – Ilyen lett” oldal, illetve a legnagyobb
közösségi média oldalon összegyűlt fényképek és személyes történetek egyrészt lelki
támogatást kívánnak nyújtani az aktuálisan váratlanul ebbe a helyzetbe kényszerült szülőknek,
másrészt azt igazolják, hogy bármilyen reménytelennek tűnő helyzetből is van kiút, sőt a
születéskor elszenvedett hátrány ledolgozható.
A Peter Cerny Alapítvány közel három évtizedes működése során szerzett tapasztalatok
meggyőzték az alapítvány dolgozóit arról, hogy minden egyes esetük mögött, az érintett
gyermek, a család, a rokonok és a barátok hihetetlen erőfeszítése, kitartása és teljesítménye
áll. Ha azt az emberfeletti energiát, amit érintettségükben a speciális testi-lelki helyzetük
átlagossá tételére fektettek be, a sport nyelvére fordítanánk, akkor kimondható, hogy
teljesítményük csak világ- és olimpiai bajnoki mércékkel lenne mérhető. Ők a mindennapok
bajnokai és családjaik, baráti körük pedig az az edzői-támogatói kör, amely nélkül bajnoki
teljesítmény az élet egyetlen területén sem érhető el.
A Mindennapi Bajnokaink program legfőbb célja, hogy az érintett családok - barátok támogatók körében tudatosítsuk, hogy van lehetőség arra, hogy a koraszülöttként világra jött
babák a későbbiekben sikeres, egészséges életet élhessenek. Szeretnénk jó példákkal bátorítást
adni azoknak a most még esetleg kétségekkel küzdő szülőknek, akiknek koraszülött gyermekei
az elmúlt években akár a koraszülött mentésben, akár intenzív újszülött ellátásban részesültek.
Ezért a „Mindennapi Bajnokaink” program keretében a Peter Cerny Alapítvány
pályázatot hirdet három kategóriában:
1. Kategória: „Hogyan lettem a Mindennapok Bajnoka”
(célcsoport: a volt koraszülöttek illetve beteg újszülöttek)
2. Kategória: „Hogyan tudtam legyőzni a leendő bajnokok körül tornyosuló nehézségeket”
(célcsoport: koraszülöttek szülei és közeli-távoli rokonai)
3.Kategória: „Hogyan tudtam támogatni a leendő bajnokokat”
(célcsoport: a koraszülöttekkel és családjaikkal együtt érzők, küzdelmeiket támogatók)
Tehát olyan, a korábbiakban akár a Peter Cerny Alapítvány koraszülött mentésére, akár a
magyarországi koraszülött ellátásban rászorultként ápolt gyermekeket, vagy már felnőtté
váltakat keresünk, akiknek példája, sikere erőt adhat a most még kétségekkel küzdő szülőknek,
továbbá mintaként szolgálhatnak a társadalom számára is.
Pályázni a www.pca.hu/bajnok weboldalon kitöltött jelentkezési lap elküldésével lehet. A név
illetve történet nyilvános vállalása miatt nyilatkozni kell arról, hogy kiválasztás esetén az
érintett vállalja a nyilvánosságot
A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi, amelynek tagjai a Peter Cerny Alapítvány
szakembergárdájából továbbá erre felkért szakértőkből áll.
A pályázat során minden kategóriában 7-7-7db pályázat kerül kiválasztásra, amelyek a Peter
Cerny Alapítvány facebook oldalán kerülnek közlésre. A közzétett pályázatok közül a
közönség választ kategóriánként bajnokot. Érvényes szavazatot leadni kizárólag az
Alapítvány facebook oldalán keresztül lehet.
A jelentkezési határidő: 2016. április 24. éjfél
A programról, a jelentkezésről bővebb információ a www.pca.hu/bajnok oldalon található.

