Zápis z valné hromady HAM ze dne 14. listopadu 2003
Valné hromady se zúčastnilo 16 členek o.s. HAM.
PROGRAM:
1. zahájení
2. seznámení s programem valné hromady a jeho případné doplnění podle návrhů členů
3. informace o aktivitách HAM v roce 2003:
• diskuse s promítáním v Poličce, Ústí nad Orlicí, Jihlavě, Velkém Meziříčí, Praze Butovicích a v A-centru
• setkání ke dni porodních asistentek a beseda s porodní asistentkou Andreou Ferroni z
Kalifornie v USA
• spolupořádání setkání rodičů a dětí narozených doma v Porodním domě v Praze 4
• spolupráce s ostatními organizacemi, které podporují přirozený porod (o.s. Aperio,
Centrum aktivního porodu, Česká asociace porodních asistentek, Česká asociace dul) a
účast na pravidelných schůzkách
• stížnost ombudsmanovi, že není zajištěna péče o ženy rodící mimo porodnice
(impulsem byl případ Johanky Kubaňové)
• dopis s připomínkami k tzv. zákonu o nelékařích na Ministerstvo zdravotnictví a do
parlamentu
• účast na semináři v parlamentu, který byl věnován zákonu o nelékařích a
• účast na zasedání parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální péči, který byl
věnován také tomuto zákonu
• dopis náměstkovi ministryně zdravotnictví Špačkovi s dotazem na zajištění péče při
porodu doma (odkazováno na konkrétní situaci okolo porodu Johanky Kubaňové)
• uveřejnění dalších důležitých dokumentů na www stránkách (Úmluva o právech dítěte,
Směrnice Rady Evropy věnovaná porodním asistentkám)
• účast na mezinárodním setkání organizací prosazujících přirozený porod ENCA,
v Německu
• prezentace HAM na výstavě fotografií na téma nošení dětí v šátku
• kurzy vázání šátků
4. Zpráva o hospodaření za období roku 2003 do 30.10. (informovala Miloslava Kramná)
Stav peněžních prostředků:
k 1.1. 2003 HAM mělo 7,50 Kč v hotovosti a 23312,18 Kč na účtu
k 31. 10. 2003 HAM mělo 1984,50 Kč v hotovosti a 14145,09 Kč na účtu
Toky peněžních prostředků:
Výdaje: celkem 15 185,00 Kč (z toho kopírování 4 822,40 Kč; režie 3792,60 Kč; různé
výdaje 6570,00 Kč)
Příjmy: celkem 8464,91 Kč (z toho dary 640,- Kč; členské příspěvky 7 550,- Kč; úroky na
BÚ 24,91 Kč; příjmy ze vstupného 250,- Kč)
Za letošní rok byly výdaje o 6720,09 vyšší než příjmy. Celková finanční situace HAM se
oproti loňskému roku, kdy byla velká část výdajů uhrazena ze získaného grantu Nadace VIA,
zhoršuje.
Na účtu jsou prostředky ve výši 10 640,- Kč, které jsme získali jako dar na vydání knihy o
porodech doma; na ty zatím nebude sahat.
Děkujeme všem členům, kteří přispěli na činnost HAM vyšší částkou než jen symbolickou
stokorunou.
Velice by pomohlo získání grantu nebo vícero finančních darů.
5. představení zájemců o práci ve výboru

Hana Beránková
(představení poslala písemně, nemohla se z rodinných důvodů zúčastnit) Je jí třicet let a má tři
děti. V Brně a okolí pořádá setkání pro maminky na mateřské na témata přirozeného porodu,
očkování, homeopatie, pěstounské péče... ; vede v Brně kurs o nošení dětí v šátku; iniciovala
vznik cvičení pro těhotné maminky v Tišnově. Ráda by v HAMu zastupovala Moravu a
aktivněji zde šířila HAMové materiály, tiskové zprávy...Hlouběji by ráda pracovala na tématu
očkování. E-mail: Hanka.Berankova@worldonline.cz
Lída Olšáková Mám 2 děti, v současné době mám zaměstnání na zkrácený úvazek. Pracuji v
oblasti informatiky. V minulém období jsem byla členkou výboru, věnovala jsem se převážně
oblasti legislativy. Myslím si, že legislativa v oblasti péče v mateřství je stále zastaralá a
nevyhovující. Neodráží ani potřeby společnosti ani mezinárodní úmluvy, které ČR
ratifikovala. E-mail: lolsakova@volny.cz
Petra Sovová
Martina Suchánková
Marie Vnoučková
6. volba výboru
Celkem přítomno 16 členů HAM, kteří se mohou zúčastnit hlasování.
Návrh, aby výbor pracoval ve složení: Hanka Beránková, Lída Olšáková, Petra Sovová,
Martina Suchánková, Marie Vnoučková
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat
Po valné hromadě se sešel výbor a zvolil předsedkyni Lídu Olšákovou a místopředsedkyně
Hanku Beránkovou a Martinu Suchánkovou.
7. plány na další období
- další sledování legislativy, lobování zákonů
- podpora zakládání poboček HAM v regionech
- informování veřejnosti (semináře, besedy, vydání knížky Runa's Birth)
- hledání schopných právníků pro oblast zdravotnického práva
- spolupráce s organizacemi s podobnými cíli
- upozorňovat na nerespektování občanských a lidských práv v oblasti péče v mateřství státní
orgány, parlament, vládního zmocněnce pro lidská práva apod.
- věnovat pozornost dalším aspektům mateřství (očkování, problémy žen s malými dětmi na
trhu práce atd.)
8. diskuse
Z diskuse vyšel velmi důležitý podnět. Některé členky by rády více pro HAM pracovaly a jen
jim není jasné, jak to udělat. Vzhledem v množství práce, kterou máme před sebou, jsou
podobné aktivity velmi vítané. Prosíme všechny členy i členky, kteří mají čas a chuť se v
tomto roce více zapojit do činnosti HAM, aby se ozvali nejlépe na mail ham@iham.cz,
případně na adresu HAM, Nová 152, 252 25 Zbuzany. Domluvíme se, na čem byste se rádi
podíleli a jak.

