Zápis z valné hromady HAM ze dne 21.2.2001

1.Shrnutí práce za uplynulý rok
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

série diskuzí
• Porod, co ženy chtějí, co požadují a co dostanou
• Porod jako životní zážitek
účast na konferenci o porodu doma v Amsterodamu
happening ke dni porodních asistentek
dopisy na ministerstvo i jinam
akce o kojení a nošení dětí v šátcích
organizace mezinárodní konference Přivádíme děti na svět v Praze
telefonické poradenství
nové internetové stránky
členství v ENCA
schůzky v YMCA, později v A centru
diskuze ve zdravotní škole a další

Nejčastější témata, se kterými se na nás maminky obracejí:
•
•
•

hledání vstřícné porodnice
negativní zkušenosti z porodnic
porody doma

2.Hospodaření
Počáteční stav financí
Konečný stav financí

0 Kč
v bance 11 000 Kč
v hotovosti 5 000 Kč
Příjmy
členské příspěvky 5400 Kč
grant 20 000 Kč
Do těchto čísel není zahrnuta pomoc nadace Klíček a výdaje např. na telefony, které si každý platí ze
svého.

Plány na příští období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokračování v poradenství
organizace diskuzí a setkání o porodech, kojení i nošení dětí v šátcích
šíření letáků Liga La Leche
diskuzní večer s filmy o konferenci
vytvoření pracovní skupiny pro porody doma
rozšiřování knihovny, webu
vytvoření sborníku z konference Přivádíme děti na svět
spolupráce s nadacemi (především Klíček), podpora projektu Porodní dům a CAP
projekt proškolování dul
diskuze s mediky
organizace pravidelných promítání

3.Diskuze
Nejzajímavější body:

•
•
•
•
•
•

•
•

zdravotníci si berou připomínky osobně, nechápou, že jejich ego by mělo být podřízeno egu té
ženy
chybí poskytovatelé porodnické péče, garantující zachování přirozeného běhu porodu
chybí přístup na úrovni klienta, přístup je jako ke stroji
potřeba vytvořit pracovní skupinu pro porody doma, porody doma nepropagujeme, ale
upozorňujeme na to, že jsou
matka nemusí zdůvodňovat, proč to či ono nechce - to je věc personálu, ten má zdůvodnit proč
to či ono doporučuje
problém porodů má několik rovin
• jak se bude rodit
• kdo to bude poskytovat
• kde se bude rodit je druhotné
když se nenormální věci považují za normální, je potřeba, aby skupina lidí, byť malá,
vystoupila
potřeba rozšířit členskou základnu

4.Volba výboru a revizora
Představení kandidátů do výboru:
Petra Sovová
Radka Wallerová
Jana Novotná
Marie Vnoučková
Markéta Královcová
Celkem přítomno 26 členů ze 42, kteří mají zaplacen členský příspěvek na letošní rok.
Hlasování:
Jméno
Pro Proti Zdržel se
Petra Sovová
25
0
1
Radka Wallerová
25
0
1
Jana Novotná
25
0
1
Marie Vnoučková
25
0
1
Markéta Královcová 25
0
1
Volba revizora:
Jméno
Pro Proti Zdržel se
Ludmila Olšáková 25
0
1
Poté se sešel výbor a zvolil předsedkyni Marii Vnoučkovou a místopředsedkyně Radku Wallerovou
a Janu Novotnou.
zapsala Lída Olšáková

