ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ, Z.S.
KONANÉ DNE 14. 10. 2017 VE SKRAMNÍKÁCH U ČESKÉHO BRODU
Celkem přítomno až 17 členů/členek – viz prezenční listina
Ohlédnutí za činností – Petra Sovová:
– finanční situace k nahlédnutí na výstavce – nejen loňská výroční zpráva
– máme brožuru "Cesty ke spokojenému porodu" od roku 2009, stále vylepšujeme a
dotiskujeme – přeloženo a upraveno také do angličtiny, vietnamštiny, ruštiny, romštiny –
českých vydáno již téměř 50 tisíc, ostatních kromě angličtiny cca 3 tisíce – na dotisky
lze peníze většinou sehnat
– máme stále se rozšiřující nabídku DVD a knih k prodeji, které souvisí s našimi
ústředními tématy porodnictví a rodičovství (viz http://eshop.iham.cz)
– vzdělávací semináře do škol – prezentace a ukázka pomůcek také na výstavce - chceme
požádat ČEZ o další peníze na proškolení dalších lektorů, uvažujeme o rozšíření na
první stupeň i na střední školu
– v uplynulém období jsme ve spolupráci s ČŽL vydali tři různé letáky k porodnictví, v
návaznosti vznikla skupinka aktivních rodičů, kteří sestavili přehlednou excelovou
tabulku, jež se stala základem pro web JSEMTEHOTNA.EU – letáků se již vytisklo cca
6tis. od každého
– pravidelně jednou za dva měsíce se potkáváme v rámci ČŽL ve skupině porodnictví –
tam vznikl například Otevřený dopis Malé lásky
– další akce, kterých jsme se aktivně účastnili:
– Piknik s porodní asistentkou
– Světový týden respektu k porodu
– Den proti násilí na ženách – ROSES REVOLUTION – v některých zemích je to i
protest proti zbytečným mateřským úmrtím – v ČR cca 10 žen ročně zemře, je
otázka, jestli toto číslo je odpovídající
– Porodní slet
– Jen tak normálně si porodit – happening před MZd – u příležitosti rozhodnutí ESLP
– soud sice nedal za pravdu žalujícím ženám v tom, že by jim měl stát poskytnout k
porodu PA, nicméně poukázal na to, že situace v ČR není v pořádku
– fb výzva SVOBODNÁ VOLBA – focení – mělo úžasnou odezvu, asi přes 400 žen se
zapojilo
– vyjádření ke lživému informování záchranky po brněnském překotném porodu
– vyjádření ke lživému informování záchranky po porodu doma ve Stč. kraji (11/2016)
– Mše za dobré porody – organizovala Johanka Kubaňová
– debata PRO A PROTI s Markétou Pavlíkovou
– pokud se někde objeví nějaký porodní případ, média nás kontaktují, je "hlad" o téma
porodnictví - ve spolupráci s UNIPOU reagujeme, vydáváme tiskové zprávy
– i rodiče a PA potřebují nějakou péči, snažíme se jim pomáhat
– 25. 9. 2017 – spoluorgaznizovali jsme v Poslanecké sněmovně KULATÝ STŮL – je celý
k vidění i slyšení – kontakt na poslankyni Ninu Novákovou přišel od Rozalia, které s ní
spolupracovalo v tématu očkování – vznikla spolupráce s uskupením POLITIČKY
NAPŘÍČ SPEKTREM
– spolupráce v rámci ČŽL přináší, že jsme informovaní a můžeme činnost koordinovat, ale
i možnost profesionalizace
- 2016 – účastnili jsme se školení interní kancelář – byla možnost i pro organizátory
menších akcí v ČR

ČŽL má strategické plánování na 5 let, poskytuje vzdělávání členským organizacím
konference V PORODNICI JAKO DOMA
– Ivana Kušnierová – neonatoložka – přednášela o tom, jak strašně moc dětský
mozek biochemicky ovlivňuje odloučení třeba i na okamžik – odešla z
porodnictví, protože ji to ničilo, co se tam děje, když ví, co to s těmi dětmi dělá –
toto by mělo být součástí celoživotního vzdělávání zdravotníků – měli by to
slyšet alespoň jednou za rok
2016 jsme se připojili k podporujícím organizacím prohlášení WHO "PREVENCE A
ODSTRANĚNÍ POŠKOZOVÁNÍ A NEDOSTATKU RESPEKTU PŘI PORODU VE
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH"
–
–

–

Pohled do budoucna - debata
– Petra Sovová: určitě je dobré, aby HAM dál pokračovalo v činnosti – máme tradice, na
kterých se dá stavět, máme Světový týden respektu k porodu – původně to byla malá
výstavka fotek z porodů doma, pak Karolína Nedělová přišla s nápadem zapojit se do
Světového týdne respektu k porodu – Karolína Nedělová má doživotní vstup zdarma na
festival!!!!!!!!!!!!!!!
– Petra Sovová: bylo by dobré, aby každá oblast činnosti HAM dostala svou
koordinátorku
– Alena Matějčková navrhuje mapičku spřízněných osob + to, co dělají
– Petra Sofie Haken vedla MC v Semilech, zná koordinátorku MC na Liberecku, navrhuje
propojení s mateřskými centry právě přes jejich koordinátorky
– jezdit na každý kongres mateřských center
– koordinátorky MC na plný úvazek mají dva kraje – dvakrát ročně mají setkání těch MC
– více rozjet pobočky HAM, nyní máme dvě, Olomouc a Nymburk, k tomu ještě brněnská
Lucie Faltová, která zatím není na webu – nazveme je "Kontaktní osoby v regionech" –
kontakty uveřejníme na našem webu iham.cz, uspořádáme každoroční setkání s nějakým
školením či přednáškou, kterou si kontaktní osoby vyberou, budeme jim poskytovat
tištěné a elektronické materiály – aby to fungovalo, tento úkol potřebuje novou
ředitelku/ředitele nebo koordinátorku/koordinátora – ten vytipuje kontaktní osoby
(spoustu tipů můžeme poskytnou), vyzve mailem či přes fb, osloví vytipované a
přihlášené, nashromáždí jejich kontakty ke zveřejnění, zajistí komunikaci s nimi atd. zajistíme také školení těch lidí na pobočkách (když někdo vystupuje za HAM, musí o
tom HAM vědět a musí to být v souladu se stanovami )
– téma přirozeného potratu – budeme zpracovávat
– parkoviště nápadů – kdokoliv může přijít se svým tématem sám
– Johanka Kubaňová: dotaz na financování – ano, potřebujeme nutně fundraiserku nebo
fundraisera – za hlavní, nejpalčivější úkol považujeme nastavení vícezdrojového
financování – to dobře funguje pro Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, občas i
pro dílčí projekty, špatně pro organizaci jako takovou
– návrh z pléna: dát nabídku členství do festivalového dotazníku
– z minulosti máme základy "rubriky" JAK SE RODÍ V... (zatím jsme vytvořily Jak se
rodí ve Velké Británii, Jak se rodí v Nizozemí, Jak se rodí v Kanadě – vše je potřeba
zrevidovat, texty jsou z 90. let) – nyní se nabízí Jak se rodí v Tibetu (Hana Činčerová),
na Novém Zélandu (Helena Poláková), v Japonsku (Lucie Ambrožová má zdroj), ve
Finsku – určitě najdeme další zdroje z dalších zemí, potřebujeme ředitelku či redaktorku
této rubriky, osobu, tkerá bude sbírat informace (vytvoří základní otázky jako osnovu),
shromažďovat texty, upravovat je do jednotné formy, umísťovat na web do záložky Jak
se kde rodí – samozřejmě to může celé chystat i malý tým, nemusí jít nutně o jednu
osobu

–

–

–

máme výborný materiál k šíření – červené brožury Cesty ke spokojenému porodu – bylo
by skvělé rozjet víc jejich distribuci, obesílat porodnice, porodní asistentky, mateřská a
rodičovská centra apod. a rozesílat, rozesílat, rozesílat – to opět potřebuje osobu, která to
bude mít na starosti – máme i jazykové mutace těchto brožur, které je potřeba dotisknout
– máme je jen v elektronické podobě – potřebujeme osobu, která najde zdroje
financování dalšího dotisku (krajské úřady organizace pro migraci ad.)
Petra Sofie Haken popisovala svou diplomovou práci (téma – motivace žen k porodu
doma, srovnání s porodem v porodnici) – zajímavých diplomek na tato a podobná témata
se objevuje hodně, bylo by skvělé je soustředit na nějaké místo, například dát odkazy na
HAM web pod novou záložku "Zajímavé diplomky" – tato sekce by opět potřebovala
svou ředitelku/ředitele
potřebujeme zdokonalit komunikaci se členkami a členy – ta funguje jen zčásti, je
potřeba provést revizi (některým lidem nechodí e-maily, neznámo proč)

Volba výboru
– přítomno 14 členů/členek
– kandidátky:
– Petra Sovová
– Stella Valentová
– Petra Severová
– Ivana Antalová
– Markéta Agha
– Johanka Kubaňová
– tajná volba pomocí pěti lístečků – výsledky:
– 13 hlasů Petra Sovová
– 9 hlasů Stella Valentová
– 13 hlasů Petra Severová
– 13 hlasů Ivana Antalová
– 12 hlasů Markéta Agha
– 10 hlasů Johanka Kubaňová
– nově zvolený výbor se odebral stranou, kde si mezi sebou vybral předsedkyni Petru
Sovovou a dvě místopředsedkyně Markétu Agha a Petru Severovou
– hlasování o vybrané předsedkyni a místopředsedkyních: přítomno 12 členů/členek
– PRO 12
– PROTI 0
– ZDRŽEL/A SE 0

Moc všem zúčastněným děkujeme za účast! Mužům a babičkám za všechnu pomoc s dětmi! Vesmíru pak za skvělé
počasí!
A všem aktivním za aktivity, nové nápady, iniciativy. A těšíme se, jak to všechno uvedeme v život!

