Zápis z Náhradní valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 6.7.2014
Místo konání: Dlouhá 27, Praha 1
Přítomno celkem: 16 členek/členů HAM ( 2 odešli dříve)

Začátek 17,00
•
•

Prezenční listina
Přečten program valné hromady:
1) Shrnutí činnosti a výsledky HAM od minulé Valné hromady
2) Hospodaření HAM v uplynulém období
3) Vize HAM do budoucna
4) Volba výboru, schválení vnitřního uspořádání v rámci výboru
5) Diskuze

HLASOVÁNÍ o programu valné hromady:
Kdo souhlasí s přestaveným programem valné hromady? (16)
pro-16

proti-0

zdrželo se-0

schváleno

1. Činnost HAM 2012-2014
Petra Sovová:
Poradenská a osvětová činnost
Poradna (e-mailová, telefonická, osobní schůzky)
Pravidelné "porodní večírky“ (dokumentární film + diskuse)
Distribuce brožur Cesty ke spokojenému porodu
Prodej knih a dvd
Přednášková činnost na základních a středních školách
Politická činnost
Spolupráce v rámci České ženské lobby (pracovní skupina Porodnictví, společný
web, aktivity, tiskové zprávy)
Spolupráce s ENCA (European Network of Childbirth Associations), jejímž jsme
členem –účast na každoročním sjezdu
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2012
(předchozí Valná hromada proběhla v červnu t. r.)
září - briefing před Ministerstvem zdravotnictví - zástupkyně porodních
asistentek, dul a příjemkyň péče společně upozornily na protiprávní legislativu
ohledně porodní asistence v ČR.
Porodní večírky (promítání dokumentárního filmu s následnou diskusí na míru všem
zúčastněným) přebírá od podzimu po Petře Sovové nová kolegyně, trojnásobná
matka a propagátorka přirozeného porodu Kateřina Juřenčáková. Porodní večírky se
konají pravidelně cca 1x měsíčně.
Propagace petice za ochranu lidských práv v otázkách mateřství, kterou sestavila
organizace Human Rights in Childbirth a směřuje ji Evropskému parlamentu.
2013
Nově jsme dotiskli dalších 12 000 ks našich úspěšných brožur Cesty ke
spokojenému porodu zdarma k distribuci. Je to již 4. dotisk!
Petra Sovová patronkou projektu Den početí
únor - přednáška Miluj svůj porod na festivalu Miluj svůj život (Petra Sovová)
březen - benefiční představení Sukně v akci
veřejné promítání filmu Freedom for Birth
duben - pozvali jsme Michela Odenta! Přednáška Znovuzrozený porod v Klubu
Lávka v Praze (přednáška byla součástí páně doktorova "turné", přednáší ještě pro
zdravotníky a pro veřejnost a účastní se kulatého diskusního stolu v Brně, tyto akce
pořádá Unipa a Nesehnutí)
H.A.M. má informativní stánek na festivalu Evolution (Výstaviště
Holešovice, Praha) a zajišťuje "porodní" část doprovodného programu (projekce
filmů, diskuse, prezentace 10 kroků k optimální porodní péči ad.)
diskuse s Petrou Sovovou v rámci výstavy Sametový porod (Era svět,
Praha)
zástupkyně H.A.M. se účastní mezinárodního setkání ENCA (European
Network for Childbirth Associations) v Rumunsku
8. Světový týden respektu k porodu
Festival o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k
porodu, ústřední téma: Nerušit, rodím! (Kino Perštýn, Praha). Pro tento ročník
festival získal finanční podporu Magistrátu Hl. m. Prahy v kategorii Akce
celopražského významu. Program festivalu: téměř 50 přednášek, workshopy a
filmové projekce, dopolední komentované prohlídky pro školy
červenec - Celonárodní pouť za podporu přirozených porodů, setkání v Číhošti
(geografický střed ČR) se uskutečnila za bohaté účasti skvělých hostů (porodní
asistentky Ivana Königsmarková, Zorka Vymazalová, Věra Nováková a Iva
Konvalinová, Lucie Suchá Groverová, pořadatelka akcí ke Světovému týdnu respektu
k porodu v Liberci Iva Karásková a mnohé a mnozí další, organizačně vše vzorně
zajistila Kateřina Juřenčáková)
srpen - Ústavní soud zrušil všechny rozsudky v kauze porodní asistentky Ivany
Königsmarkové (ovšem státní zástupkyně se v poslední den lhůty odvolala)
září - Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku řeší právo českých žen na
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odbornou pomoc při porodu doma
listopad - H.A.M. se účastní Sametového posvícení v Praze (pořádá Iniciativa
Fórum) s průvodem masek těhotných lékařů a lékařek a matek - ovcí pod heslem V
ČR rodí lékaři, upozorňuje tak na převahu škodlivé rutiny a totalitního přístupu v
českých porodnicích

2014
duben – pořádáme mezinárodní sjezd ENCA se tentokrát koná v Praze, pořádá
H.A.M. spolu s Aperiem (členské organizace ENCA) - setkání uzavřené veřejnosti,
výměna zkušeností, příprava společných postupů
tematický diskusní večer Změny v porodnictví napříč Evropou za účasti
zástupkyň šesti zemí, pro laickou a odbornou veřejnost, spoluorganizuje Aperio (Kino
Perštýn, Praha)
definitivní osvobozující rozsudek pro Ivanu Königsmarkovou, H.A.M.
blahopřeje skvělé porodní bábě Ivaně i celému českému porodnictví!
květen - přednáška Umění porodit (Petra Sovová a Ivana Königsmarková, Prameny
zdraví, Praha)
9. Světový týden respektu k porodu
Festival o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k
porodu, ústřední téma: Porod jako posilující zkušenost (Kino Perštýn, Praha)

2. Výsledky hospodaření HAM 2012-2014
Petra Severová, Markéta Šafránková Bejkovská

• HaM dlouhodobě hospodaří „vyrovnaně“ tj., že na konci roku je „na nule“.
• Hlavní zdroj příjmů zůstává nadále Festival STRP, ovšem za cenu pomoci
mnoha dobrovolníků, přednášejících zdarma a nízké odměny pro realizační
tým festivalu. Jako komerční projekt by nebyl možný. A celkové příjmy
z festivalu se dlouhodobě každý rok snižují.
• Obrat HAM je každoročně okolo 900 000 Kč, většina se otočí během festivalu.
• Brožury Cesty ke spokojenému porodu hradíme z reklam v nich. V roce 2013
jsme dotiskli dalších 12 000 ks zdarma k distribuci.
• Ostatní zdroje příjmů: členské příspěvky, dary od soukromých dárců,
• Do budoucna je potřeba více s granty pracovat!!!
• Zjednodušené daňové výsledky jsou na našich webových stránkách
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3. Vize HAM
Pokračování činnosti dle poslání H.A.M., spolupráce s dalšími organizacemi.
Zlepšení finanční situace H.A.M., aby bylo akceschopnější.
Průzkum veřejného mínění ("kde to vázne? Proč informace netečou tam, kam mají?")
Založení fundraisingového odboru, zahraničního odboru
Širší poradní skupina složená (nejen) z členské základny
Doplnění a částečná obměna týmu pro přípravu příštího ročníku květnového festivalu
Společná kampaň na podporu normálního porodu v českých porodnicích i mimo ně,
na podporu komunitní péče porodních asistentek

4. Volba výboru HAM
Volba výboru, schválení vnitřního uspořádání v rámci výboru do další Valné hromady,
tj. Do 13. 6. 2016
Přítomní členové byli vyzváni ke kandidatuře.
Petra Sovová představila kandidátky do výboru: Petra Sovová, Petra Severová, Veronika
Udeaja, Petra Langová, Renata Nimmrichterová, Alena Matějíčková
HLASOVÁNÍ o volbě výboru HAM:
Kdo souhlasí se zvolením Petry Sovové (14)
pro-13

proti-0

zdrželo se-1

návrh přijat
Kdo souhlasí se zvolením Petry Severové do výboru HAM?(14)
pro-11

proti-2

zdrželo se-1

návrh přijat
Kdo souhlasí se zvolením Veroniky Udeaji do výboru HAM? (14)
pro-6

proti-7

zdrželo se-1

návrh nepřijat
Kdo souhlasí se zvolením Petry Langové do výboru HAM? (14)
pro-11

proti-2

zdrželo se-1

návrh přijat
Kdo souhlasí se zvolením Renaty Nimmrichterové do výboru HAM? (14)
pro-12

proti-1

zdrželo se-1
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návrh přijat
Kdo souhlasí se zvolením Aleny Matějíčkové do výboru HAM? (14)
pro-9

proti-4

zdrželo se-1

návrh přijat

Nový výbor (ve složení Petra Sovová, Petra Severová, Petra Langová, Renata
Minnrichterová, Alena Matějíčková) volí předsedkyni a 2 místopředsedkyně.

Schválení předsedy a místopředsedy HAM
Nově zvolený výbor HAMu žádá přítomné členy o schválení Petry Sovové jako
předsedkyně výboru, Petry Severové a Renaty Nimmrichterové jako
místopředsedkyň

5. Diskuze
Jak zvýšit informovanost?
Reagovat více na nabídky grantů (MPSV, nadace ad.)
"Kde to vázne? Proč informace netečou tam, kam mají?"
Ne nepřátelství a boj (vymyslet koncepci)
Ukončení Valné hromady:
Petra Sovová děkuje všem za účast, podporu a kreativitu.

6. Ukončení valné hromady
Petra Sovová:
Poděkování všem za účast.
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