
Interaktivní seminář pro studenty/tky základních, středních 

a vyšších škol na téma: 

                                     Těhotenství a porod 



Kdo jsme:  
________________________________________________                                                                 
• Jsme občanské sdružení, které vzniklo 

     v roce 1999 jako platforma pro 

     iniciování změn v českém porodnictví. 

 

• Naším cílem je informovat společnost  

    o možnostech péče v období   

    těhotenství, při  a po porodu.  

 

• Každoročně organizujeme akce v rámci Světového týdne respektu  

     k porodu, poskytujeme zdravotně-právní poradenství, pořádáme   

     konference, školení, pravidelná setkání, videoprojekce, diskuse. 

 

• Při naší práci vycházíme důsledně z důvěryhodných odborných     

     zdrojů, výsledků výzkumů, randomizovaných studií Cochrane       

     Collaboration a doporučení WHO (Světové zdravotnické  organizace) 

 

• Jsme členem mezinárodní asociace ENCA a České ženské lobby. 

 

• Více informací na www.iham.cz a www.respektkporodu.cz  

 

http://www.iham.cz/
http://www.respektkporodu.cz/


Co nabízíme: 
_______________________________________________                                                                 

 

• Interaktivní semináře pro studentky  

     a studenty středních škol. 

 

 

 Semináře jsou vedeny zábavnou  

            a prožitkovou formou tak , aby studenty/tky oslovily a zaujaly. 

 

 Naším cílem je lepší informovanost, prožitek, vytvoření vlastního 

názoru, možnost volby, upevnění rodičovských kompetencí. 

 

 Semináře jsou vedeny v pozitivním a přátelském duchu. S důrazem 

na prožitek, sebepoznání, vnímání vlastní intuice tak, aby 

studenti/tky a tedy budoucí rodiče, mohli období těhotenství a 

porodu poznat jako jednu z velmi pozitivních, důležitých a 

neopakovatelných zkušeností, na kterou se mohou v budoucnu 

těšit.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Jak pracujeme:  
________________________________________________                                                                 

•  Semináře připravujeme dle požadavků  

     a možností  jednotlivých škol. 

 

• Jejich obsahem může být: 

 

 Film s porodní tématikou: 

 Máme v nabídce 10ti, 30ti, 60ti  

 až 90ti minutové filmy zaměřené převážně na podporu   

 fyziologického, normálního porodu. 

 Hry 

             Slouží k zjištění informovanosti a k aktivnímu zapojení všech   

             studentů.  

 Diskuze 

 Diskuze k filmu, odpovědi na dotazy studentů. 

 Ilustrativní  a názorné ukázky 

 Slouží k vlastnímu prožitku, k lepšímu pochopení a prožití situace. 

 Brožurky, letáčky 

 Na přání školy můžeme připravit informativní letáčky. Do každé 

 třídy přinášíme několik informativních brožur. 

 

 



Důležité informace:  
________________________________________________                                                                 

•  Časové požadavky dle možností školy,  

      optimálně 2 vyučovací hodiny. 

 

• Počet studentů záleží na možnostech  

     školy. Obecně preferujeme menší skupiny,  

     ale pracujeme i s velkými skupinami . 

 

• Cena dohodou, dle možností školy, počtu účastníků, délky semináře 

atd.  

 

• Další informace a otázky rádi zodpovíme emailem na: 

katerina.jurencakova@iham.cz, nebo telefonicky na čísle: 739 026 747, 

případně osobně.  

mailto:katerina.jurencakova@iham.cz


Lektorské profily:  
________________________________________________                                                                 
• Petra Sovová 
V roce 1999 spoluzaložila Hnutí za Aktivní  

Mateřství, občanské sdružení, jehož hlavním  

cílem je pozitivní změna přístupu českých  

porodnic k ženám. Absolvovala mimo jiné řadu 

odborných seminářů s tématikou porodu.  

Je autorkou odborné části expozice Festivalu o těhotenství, porodu  

a rodičovství, konaného každoročně v rámci Světového týdne respektu  

k porodu. Spoluiniciátorka Iniciativy Normální porod, propagátorka radosti ze 

života a matka sedmi dětí. Email: petra.sovova@iham.cz 

 

• Kateřina Juřenčáková 
Vystudovala vysokou školu, ve své profesní praxi pracovala 

jako konzultantka lidských zdrojů a lektorka firemního  

vzdělávání. Má zkušenosti s vytvářením interaktivních  

a zábavných vzdělávacích programů hravou formou. 

V současnosti pořádá semináře pro školy i širokou veřejnost.  

Je lektorkou, koordinátorkou programů pro školy  

a akreditovanou poradkyní přirozeného plánování rodičovství.  

Email: katerina.jurencakova@iham.cz 

 

 

 

 

 

mailto:petra.sovova@iham.cz
mailto:katerina.jurencakova@iham.cz


Reference:  
________________________________________________                                                                 

• Gymnázium E. Krásnohorské, Ohradní 55  

     Praha 4 Michle (přednášky pro nejvyšší  

     ročníky v rámci projektu EKODUO) 

 

• Gymnázium Sladkovského, Praha 3  

    (přednáška pro studenty/studentky Primy) 

 

• Desítky škol využily naše interaktivní programy v rámci Světového týdne 

     respektu k porodu.  

 

• Více na:  

http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly 

 

•  Galerie fotografií ze studentských programů:  

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10150194361837280.324

062.191456772279&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://respektkporodu.cz/index.php/program/program-pro-skoly
http://www.facebook.com/!/media/set/?set=a.10150194361837280.324062.191456772279&type=3
http://www.facebook.com/!/media/set/?set=a.10150194361837280.324062.191456772279&type=3
http://www.facebook.com/!/media/set/?set=a.10150194361837280.324062.191456772279&type=3


Pro Hnutí za aktivní mateřství připravila: 

 

                                    Bc.Kateřina Juřenčáková 

   


