Zápis z valné hromady Hnutí za aktivní mateřství o.s.
konané v pátek 19. května 2006 v A-centru, Vítkova 8,186 00, Praha 8 - Karlín
Valné hromady se zúčastnilo 15 členek/členů o.s. HAM. a 2 nečleni
Valnou hromadu zahájila Martina Suchánková, která předložila návrh programu valné hromady, tento byl
schválen následovně:

Program valné hromady:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Činnost za minulé období
Hlasování o návrzích změn stanov
Představení zájemců o práci ve výboru
Volba výboru
Zpráva o hospodaření
Plány na příští rok
Podpora Johanky Kubaňové při jejím studiu na Jihočeské Univerzitě
Diskuse
1) Činnost za minulé období (referovala Kateřina Havlínová)
•

činnost politická
- spolupráce s ENCA (setkání vede Vlasta Jirásková)
- spolupráce s pacientskou organizací Koalice pro zdraví, v loňském roce se zástupkyně HAM
zúčastnily 3.10. konference „Lékař a pacient - pokračování dialogu“ v Senátu ČR a 13.10.
semináře „K vládnímu návrhu zákona o zdravotní péči“
- každý měsíc se zástupkyně HAMu účastní Platformy českých ženských organizací pro vstup
do mezinárodních ženských organizací The European Woman's Lobby (EWL), která byla
založena v roce 2004. Hlavním úkolem EWL je prosazování práv žen na úrovni Evropského
parlamentu. 20.-22.10.2006 proběhne pravidelné generální shromáždění, tentokrát v Praze,
které schválí oblasti lobingu pro další rok. Návrhy byly schvalované Národní platformou
EWL a všechny členské organizaci měly možnost se k nim vyjádřit. V rámci shromáždění
proběhne 20.10. seminář Who cares?/Kdo se stará? (Péče z genderové perspektivy).
- Snažily jsme se koncepčně řešit problém ambulantního porodu. Problém řešila Lída
Olšáková.
Zaslala dopis ministryni zdravotnictví Emmerové a později dalšímu ministrovi Rathovi o
porušování práv rodičů a dětí v porodnicích. Porodnice se striktně řídí doporučením České
pediatrické společnosti, ve kterém se uvádí, že novorozenec smí být propuštěn z porodnice
až po 3 dnech pobytu a provedení úkonů, které rozhodně nelze nazvat bezprostředně život
zachraňující. Přesto je v doporučení uvedeno, že porodnice mají v případě naléhání rodičů
na časnější propuštění použít § 23 odst. 3 zákona č. 20/1966 (týká se pouze bezprostředně
život ohrožujících stavů). Některé porodnice se stále domnívají, že doporučení, vydaná
ministerstvem, jsou právně závazná a jakýkoliv rozhovor o možnosti dřívějšího propuštění
striktně odmítají. Jak odpověď ministryně tak odpověď náměstka Čepely byly zcela
neuspokojivé. Následovala proto stížnost panu předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi s kopií
vládnímu zmocněnci pro lidská práva. I odpověď z rady vlády byla zcela formální a
problému se vyhýbající. Zato pan Karásek (vládní zmocněnec pro lidská práva) se dopisem
opravdu zabýval a souhlasil, že praxe v pořádku není a doporučení ministerstva by mělo být
upraveno.

•

osvětová a poradenská činnost
- každou poslední neděli v měsíci promítají členky výboru HAM filmy s tematikou
přirozených porodů v pražském A-centru, Vítkova 10, Praha 8.
Kromě těchto pravidelných setkání proběhlo také promítání s diskusemi v Poděbradech,
Turnově, Olomouci, Ivančicích a na gymnáziu v Praze 9-Letňanech.
V současnosti má HAM k dispozici tyto filmy: Rodí se budoucnost - porod je výzva a volba,
Darovat život, Rodit a být porozen, Porod v holandské nemocnici ve srovnání s porodem

-

-

-

doma, Vlastní silou, Moje malé děťátko, Jak jste to všechny zvládly?, české dokumenty
Domorodky a díl věnovaný porodu doma z cyklu ČT Čas pro rodinu.
Obracejí se na nás různé organizace i jednotlivci se žádostmi o půjčení filmů.
organizování přednášek v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 (MUDr. Pudil – Běžná onemocnění
dětského věku, MUDr.Kaucká – Věříte svému dítěti?)
pokračuje činnost pravidelné zdravotně-právní poradny. Každý 1.pátek v měsíci od 12 do
13.45 jsou v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 k dispozici členky výboru HAM. Obrátit se na ně
mohou všichni, kdo potřebují poradit v otázkách očkování, práva na zdravotní péči, práva
odmítnout zdravotní péči, problémů s ambulantním porodem apod.
telefonické dotazy týkající se očkování zodpovídá Martina Suchánková a Lída Olšáková
e-mailové dotazy zodpovídají členky výboru HAM, příp. dotazy postupují osobám
fundovaným na tyto odpovědět
rozběhla se internetová konference v rámci HAMu
neustálá snaha o obnovení a zkvalitnění internetových stránek
členky výboru HAM Petra Sovová a Martina Suchánková obešly pražské porodnice a
sepsaly zápisy o situaci v jednotlivých porodnicích, na základě toho byl zaslán porodnicím
otevřený dopis (přečíst si ho můžete na www.iham.cz)
připojily jsme se ke společnému projektu o.p.s. Porodní dům U čápa „Rovné šance –
Možnost informované volby“
v srpnu 2005 byla v Sedlištích založena Očkovací sekce HAM, která se schází 1x za 2
měsíce
rozběhla se samostatná internetová konference očkovací sekce
proběhla schůzka s právníkem JUDr. Martinem Prokopem. Na schůzce byl probírán právní
rámec očkování a možnost právního poradenství a podpora JUDr. Prokopem při řešení
očkovacích kauz.
pracuje se na internetových stránkách očkovací sekce
celý rok probíhala příprava multimediální výstavy Umění porodit, která se koná od 15. do
21. května v Letohrádku Portheimka v Praze 5 na Smíchově. Výstava je naším příspěvkem
ke Světovému týdnu respektu k porodu, k němuž jsme se poprvé za Českou republiku
připojili.

2) Hlasování o návrzích změn stanov (řídila Kateřina Havlínová)
Hlasování se zúčastnilo 13 členů HAM
Oddíl 2 – Sídlo sdružení
Sdružení sídlí na adrese Dlouhá 27, 110 00 Praha
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat
Oddíl 4.1 - Cíle HAM
Přidány body:
- podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o dítě
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat
- usilovat o pozitivní změny i v dalších oblastech mateřství a rodičovství
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat
Pozměněn bod:
-prosadit aby péče porodních asistentek byla hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění a mohla být
poskytována kdekoliv, kde si žena přeje
Pro : 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0 , Výsledek: návrh přijat
Oddíl 5.1 - Členství
HAM sdružuje fyzické i právnické osoby, jejichž činnost souvisí s prosazováním cílů HAM.
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat
Valná hromada se dále usnesla na změně banky, tuto vyberou členky výboru.

3) Představení zájemců o práci ve výboru
Petra Sovová
Spoluzakladatelka a nynější předsedkyně HAM. Vystudovala gymnázium, od té doby žije velmi aktivním
životem matky, učitelky, výtvarnice, manažerky, chovatelky, pěstitelky, lektorky, podnikatelky, feministky a
mnoha dalšími životy. Má téměř šest dětí a 34 let. Dováží a prodává šátky na nošení dětí. Absolvovala mimo
jiných řadu seminářů s tematikou přirozeného porodu.
S dalšími členkami HAM organizuje a vede pravidelné videoprojekce a diskuse o přirozeném porodu a
aktivní roli rodičů. Oblíbené téma: práva žen v těhotenství a při porodu a práva rodičů po porodu.
E-mail: petra.sovova@seznam.cz
Martina Suchánková
V současnosti na mateřské dovolené, má 2 děti, bydlí v Praze, je jí 32 let. V HAMu je od jeho založení, 2,5
roku je ve výboru. Má na starosti hospodaření HAM, s Petrou Sovovou promítá v A-centru filmy, snaží se
aktivně působit na poli očkování.
E-mail: martinaber@volny.cz
Kateřina Havlínová
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, pracuje v Nadačním fondu a Sdružení Klíček, v současné
době je na mateřské dovolené. Bydlí v Praze, je jí 32 let, má 2 děti, v HAM je od jeho založení, rok pracuje
ve výboru. V Karlínském A-centru vede cvičení pro děti od 2 měsíců a v současné době se účastní kurzu pro
lektorky vědomé a aktivní přípravy na mateřství sdružení Fontanela.
E-mail: kacahavl@seznam.cz
Líba Šťastná
Zdravotní sestra, matka 3 dětí, bydlí v Poděbradech. Absolvovala kurz Laktační ligy a je aktivní jako laktační
poradkyně, lektor přípravy na rodičovství v Poděbradech a Milovicích, provází maminky těhotenstvím,
porodem a obdobím kojení. Letos ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, tématem její diplomové práce byly psychologické aspekty kojení. V současné době se účastní
kurzu pro lektorky přípravy na rodičovství sdružení Fontanela.
E-mail: lista@centrum.cz
Johana Passerin
Dula a výtvarnice, žije ve Vonoklasech u Prahy. Je matkou syna a v očekávání dalšího miminka. Je jí 31 let.
Členkou HAMu je od r. 2000.
E-mail.: johana@passerin.cz
4) Volba výboru
Celkem přítomno 13 členů HAM, kteří se mohou zúčastnit hlasování.
Hlasování o zvolení Petry Sovové do výboru HAM.
Pro: 12, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru HAM.
Pro: 12, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Kateřiny Havlínové do výboru HAM.
Pro: 12, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Líby Šťastné do výboru HAM.
Pro: 12, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o zvolení Johany Passerin do výboru HAM.
Pro: 12, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat
Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Petra Sovová – předsedkyně, Martina Suchánková a
Kateřina Havlínová– místopředsedkyně, Líba Šťastná a Johana Passerin– členky.
Pro: 13, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

5) Zpráva o hospodaření (referovala Martina Suchánková)
Členské příspěvky letos zaplatilo pouze 25 členů. Jelikož přetrvává problém s placením členských příspěvků,
byl vznesen dotaz na možnost zefektivnění jejich vybírání. Valná hromada se dohodla na tom, že je potřeba
obeslat členy, kteří nezaplatili příspěvky dopisem (e-mailem, u členů bez e-mailu poštou), zda chtějí i nadále
zůstat členy sdružení a požádat je o zaplacení členských příspěvků. V případě nezájmu o další členství budou
tito vyškrtnuti z členské základny.
Od roku 2005 musíme jako právnická osoba vést podvojné účetnictví, z tohoto důvodu jsme se dohodly na
spolupráci s účetní Věrou Lančovou, za vedení účetnictví platíme podle objemu práce a stavu pokladny.

Výsledovka – Zdanitelné příjmy a výdaje
občanské sdružení: Hnutí za aktivní mateřství, Nová 152, 252 25 Zbuzany; IČO: 70800758
období: 1.1.2005 – 31.12.2005

Název účtu

Obrat

Koncový stav

Náklady
Kancelářské potřeby
Literatura
Ostatní spotřeba materiálu
Poštovné
Kopírování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní finanční náklady
CELKEM

299,205,1.301,920,1.464,21.298,21.000,2.158,48.645,-

299,205,1.301,920,1.464,21.298,21.000,2.158,48.645,-

500,6,45
15.406,15.912,45

500,6,45
15.406,15.912,45

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky – zdanitelné
CELKEM

Hospodářský výsledek

-32.732,55

Výsledovka – Vyúčtování darů a členských příspěvků
občanské sdružení: Hnutí za aktivní mateřství, Nová 152, 252 25 Zbuzany; IČO: 70800758
období: 1.1.2005 – 31.12.2005

Název účtu

Obrat

Koncový stav

Náklady
Ostatní spotřeba materiálu – mimo daně
Náklady na reprezentaci
CELKEM

2.247,732,2.979,-

2.247,732,2.979,-

105.145,20
5.620,110.765,20

105.145,20
5.620,110.765,20

Výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
CELKEM

Hospodářský výsledek

107.786,20

6) Plány na příští rok (referovala Petra Sovová)
-

-

pokračování promítání v A centru, Vítkova 10, Praha 8
pokračování ve vedení zdravotně-právní poradny v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 - Karlín
v rámci Světového týdne respektu k porodu uspořádat debaty, programy pro školy, znovu výstavu
UMĚNÍ PORODIT
připravit vzdělávací seminář pro studenty medicíny, porodní asistentky, lékaře na téma „když není
vše, jak jste si představovali“
další setkání očkovací sekce v Sedlištích
průběžná aktualizace internetových stránek HAMu, vytvoření základní stránky o přirozených
porodech
film Katji Baumgarten Moje malé děťátko bude přeložen a otitulkován na VHS i DVD, Johanka
Kubaňová ho bude jezdit promítat
zjistit, zda by šel otitulkovat film Jak jste to všechny zvládly?
udělat balíček s výstupy z návštěv pražských porodnic a obeslat porodnice, příp. média
zúčastnit se „obyčejného dne v porodnici“ v Podolí (jak nás k tomu zástupci této porodnice vyzvali)
a posléze zkusit i jiné porodnice

7) Podpora Johanky Kubaňové při jejím studiu na Jihočeské Univerzitě
Naše členka Johanka Kubaňová začala v zimním semestru 2005 studovat obor porodní asistentka na
Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Od začátku svého studia vnímala fakultu jako
nesvobodnou a studium jako nekvalitní a mluvila o tom veřejně se studenty i s vyučujícími.V letním
semestru měla potíže dostat od fakulty povolení ke kratším směnám na praxi, o které si žádala kvůli
svým malým dětem. Fakulta jí povolila 7,5 hodin místo 8 hodin, ale pouze na 1 semestr.
V březnu 2006 jí spolužačky oznámily, že se od jejího kritického myšlení distancují a její názory byly
předmětem dalšího setkání s vedením fakulty, vyučujícími a studenty, kde jí bylo mimo jiné vytýkáno, že
propaguje porody doma a studentky 3. ročníku si stěžovaly, že jim nabídla promítnutí filmu „Moje malé
děťátko“ od Katji Baumgarten. Po tomto setkání dostala čtyři anonymní e-maily, ve kterých jí bylo
vyhrožováno i podáním trestního oznámení.
V letním semestru byla po týdnu vyhozena z desetitýdenní praxe za banality, za které se běžně z praxe
nevyhazuje a nebyl jí tudíž udělen zápočet z praxe. Spolužačky napsaly děkanovi o Johance nepěkný
nekolegiální dopis, ve kterém byly uvedeny pomluvy na její osobu.
Dále jí nebyl udělen zápočet z předmětu ošetřovatelské postupy – prý nedosáhla požadovaného počtu
bodů. Díky neúspěšnému absolvování těchto dvou předmětů se Johanka dostává do tzv. meziročníku,
čímž se jí studium o rok prodlužuje.
Celkově své studium na fakultě Zdravotně sociální hodnotí Johanka jako pro ni velmi psychicky náročné
a to z toho důvodu, že je na ni vyvíjen psychický nátlak a že se cítí být objektem šikany a mobbingu.
Příčiny svých potíží na fakultě vidí Johanka v její otevřené kritice kvality studia, v kritice vyučujících a
v tom, že je o ní známo, že se specializuje na porody doma. Domnívá se však, že v rámci zachování
akademické svobody by mělo být samozřejmé o těchto věcech na fakultě diskutovat.
Valná hromada se usnesla Johanku Kubaňovou podpořit v jejím studiu a školu oslovit dopisem za HAM.
8) Diskuse
V rámci diskuse se hovořilo především o právě probíhající výstavě Umění porodit a také na téma očkování.
Zapsala: Kateřina Havlínová, 19.5. 2006

