Zápis z valné hromady o.s. Hnutí za aktivní mateřství
konané v pátek 28. června 2008 v A-centru, Vítkova 8,186 00, Praha 8 - Karlín
Valné hromady se zúčastnilo 14 členek/členů o.s. HAM. a 4 nečleni
Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu
valné hromady, tento byl schválen následovně:

Program valné hromady:
1) Č innost za minulé období (rok 2006 a 2007)
2) Zpráva o hospodaření a financování
3) Hlasování o nové výši členského příspěvku
4) Plány do budoucna
5) Představení zájemců o práci ve výboru
6) Volba výboru
7) Diskuse
1) Č innost za minulé období
Č INNOST HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATE Ř STVÍ V ROCE 2006
• činnost politická
- spolupráce s ENCA (European network childbirth asociations), jejímž jsme členem –
účast na každoročním sjezdu
- spolupráce s pacientskou organizací Koalice pro zdraví
- Pravidelná spolupráce s EWL (European women lobby) - jsme členem Platformy českých
ženských organizací ( Č eské ženské loby)
- Komunikace s ministerstvem zdravotnictví
- Ambulantní porod – oslovování státních orgánů, dialog s Výborem pro odstranění všech
forem diskriminace žen
• osvětová a poradenská činnost
- Videoprojekce s diskusemi - každou poslední neděli v měsíci promítají členky výboru
HAM filmy s tematikou přirozených porodů v pražském A-centru, Vítkova 10, Praha 8.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 Č T Č as pro rodinu.
- organizování přednášek v A-centru, Vítkova 10, Praha 8
- pokračuje činnost pravidelné zdravotně-právní poradny. Každý první 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, přípravy porodního
plánu apod.
- telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy
předávají kompetentnějším osobám)
- e-mailové dotazy zodpovídají členky výboru HAM, příp. dotazy postupují osobám
fundovaným na tyto odpovědět
- obnovení a zkvalitnění internetových stránek (nové stránky jsou již těsně před spuštěním)
- činnost pracovní skupiny pro problematiku očkování, dvoudenní intenzivní setkání v

Sedlištích
- Příprava a realizace multimediální výstavy UM ĚNÍ PORODIT v rámci Světového týdne
respektu k porodu, Letohrádek Portheimka, Praha
- Veřejná debata týdeníku RESPEKT O svéprávnosti českých rodiček
- Inspirativní pracovní návštěva EXPOSITION NAISSANCES v Musée de l’homme v Paříži,
návštěva pařížské porodnice
- Olomouc – Beseda se ženami, které rodily jinak
- Praha – seminář Jaké to je, rodit doma
- 19. května proběhlo v Praze setkání Valné hromady.
- 17. září – prezentace HAM na pražském Festivalu ekologických organizací – stánek
Homo ecologicus
- 20. října – prezentace HAM na mezinárodní konferenci EWL v Praze
- Série exkursí po pražských porodnicích, dialog se zdravotníky
- Otevřený dopis, adresovaný zástupcům pražských porodnic
- HAM je partnerem projektu Rovné šance – možnost volby Porodního domu U čápa o.p.s.
Č INNOST HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATE Ř STVÍ V ROCE 2007
• činnost politická
- spolupráce s ENCA (European network childbirth asociations), jejímž jsme členem –
účast na každoročním sjezdu
- spolupráce s pacientskou organizací Koalice pro zdraví
- Pravidelná spolupráce s EWL (European women lobby) – referovala Lída Olšáková
- Komunikace s ministerstvem zdravotnictví
- Ambulantní porod – oslovování státních orgánů, podpora Džamily Stehlíkové (ministryně
pro lidská práva)
• osvětová a poradenská činnost
- videoprojekce s diskusemi - každou poslední neděli v měsíci promítají členky výboru
H.A.M. filmy s tematikou přirozených porodů v pražském A-centru, Vítkova 10,
Praha 8.
- organizování přednášek v A-centru, Vítkova 10, Praha 8
- pravidelná zdravotně-sociálně-právní poradna. Každý první pátek v měsíci od 12 do 13.45
jsou v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 k dispozici členky výboru. 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 poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy
předávají kompetentnějším osobám)
- Příprava a realizace multimediální výstavy UM ĚNÍ PORODIT v rámci Světového týdne
respektu k porodu, Veletržní palác, Praha
- Veřejná debata týdeníku RESPEKT Normální porod v Č esku a v zahraničí
- Spolupráce s MC, přednášky, videoprojekce, debaty v rámci STRP po celé Č R
- Iniciativa Normální porod
- Č innost pracovní skupiny pro problematiku očkování – spolupráce při zakládaní o.s.
ROZALIO a spolupořádání dvoudenního intenzivního setkání
- Navázání spolupráce s Ligou lidských práv, předkládání společného projektu
- Únor - exkurse do porodnice v Hořovicích
- 26. 2. účast na sympoziu v Brně – Události před narozením a jejich důsledky - význam
prenatálního vývoje na pozdější fyzické a psychické zdraví dospělého člověka, světově
známého odborníka v psychosomatice Terence Dowlinga, M.A. PhB. B.A.
- 28. 3. účast na semináři Život, zdraví a narození plodu francouzského porodníka
Michaela Odenta
- 19. 4. prezentace aktivit Hnutí za aktivní mateřství v Olomouci na programu EKOPOROD
aneb Porod je krásný! v Olomouci

- 13. 5. Rodiče rodičům – seminář o porodu doma, Praha
- srpen – vydání textu „Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v
poporodním období z hlediska volby medicínské péče“ vypracovaného pro Gender studies
- září - vyjádření k případu porodu doma koncem pánevním v Brně
- říjen - prezentace na konferenci Quo vadis femina na Toulcově dvoře
- říjen - tiskové prohlášení k záměnám novorozencům v českých porodnicích
- říjen - vyjádření k případu úmrtí matky po porodu v porodnici v Děčíně
- říjen - participace na případu znemožněného ambulantního porodu v Hořovicích –
telefonické konzultace, otevřený dopis řediteli nemocnice, dopis ministrovi zdravotnictví,
dopis ministryni pro lidská práva, spolupráce s médii, vyhledávání případů zabránění AP ze
strany porodnice
- 2. 11. účast a prezentace na odborném semináři Právní aspekty porodu mimo porodnici,
pořádaném společností Porodní dům U čápa, o.p.s. a Asociací pro medicínské právo a
bioetiku
- listopad - exkurse do porodnice v Brandýse nad Labem
- 10. 12. účast na diskusním setkání u příležitosti Dne lidských práv pořádaným Č eským
helsinským výborem
Po celý rok 2007 se H.A.M. velmi intenzivně zabývalo problematikou ambulantního porodu,
formou písemné korespondence předkládalo porodnicím právní stanovisko k AP a
poukazovalo tak na protiprávní jednání některých porodnic, z druhé strany H.A.M.
poskytovalo právní oporu při prosazování AP rodičům
- HAM je partnerem projektu Rovné šance – možnost volby Porodního domu U čápa o.p.s.
2) Zpráva o hospodaření a financování
Účetnictví z roku 2006 bylo nabídnuto k nahlédnutí, náhled roku 2007 posíláme v příloze.
Č len ům bylo vysvětleno, proč rok 2006 skončil se ztrátou. Důvodem bylo čerpání peněz na
úhradu multimediální výstavy Umění porodit v roce 2006. K této úhradě byl HAMu
poskytnut dar od organizace Mamacash, který ale přišel a byl zaúčtován již v roce 2005.

Roviny financování HAMu:
• granty – bylo podáno 7 grantů (MZ, MPSV, MK, SCWF, Mamacash..), vždy s výsledkem
nepodpořit naši činnost. Zástupkyně SCWF se s námi z vlastní iniciativy sešly a ujistily nás,
že žádost byla dobře napsaná, naši činnost podporují a oceňují a vyzvaly nás, ať se
přihlásíme v dalším kole.
• dary – od fyzických osob, zaplacení webmastera a internetových stránek sponzorem
(členkou H.A.M.) – všem děkujeme!
• členské příspěvky – stále je problém s vybíráním příspěvků
Následovala krátká diskuse na téma „vymáhání“ příspěvků. Z této diskuse vzešel návrh na
kontrolování příspěvků a obesílání neplatičů/neplatiček členkou výboru, která má finance
na starosti. Dalším návrhem bylo vytvořit databázi, která by toto sama generovala.
3) Hlasování o nové výši členských příspěvků
Hlasování se zúčastnilo 14 členů HAM
Č lenky výboru přišly s návrhem na zvýšení členských příspěvků. Od založení H.A.M. je
výše příspěvku stále pouze 100,- Kč, přišel návrh zvýšit ho na korunu za den, tedy zhruba
350,- Kč.
Hlasování o zvýšení členského příspěvku.
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

Hlasování o zvýšení na 300,- Kč za rok
Pro: 4, Proti: 9, Zdrželo se: 1
Hlasování o zvýšení na 350,- Kč za rok
Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo se: 4
Výsledek hlasování: příspěvky se zvyšují na 350,- Kč za rok

4) Plány do budoucna
Pokračování v osvědčených činnostech:
- 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 UM ĚNÍ PORODIT, spojit vše s malým veletrhem, který nám pomůže akci
financovat
- vytvořit pracovní skupiny k jednotlivým činnostem pro lepší rozdělení práce (web,
kampaně mediální, exkurse do porodnic apod.)
- aktivně reagovat na události v porodnictví
- pravidelně informovat členky a členy (prostřednictvím mailové konference)
- komunikace s porodnicemi
- připravit vzdělávací seminář pro studenty medicíny, porodní asistentky, lékaře na téma
„když není vše, jak jste si představovali“
- průběžná aktualizace internetových stránek H.A.M., vytvoření základní stránky o
přirozených porodech
- film Katji Baumgarten Moje malé děťátko bude přeložen a otitulkován na VHS i DVD,
Johanka Kubaňová (H.A.M. Č eské Budějovice) ho bude jezdit promítat a diskutovat o
tématu
- 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
- oslovení pediatrických společností ve věci odmítání poskytování péče dětem po porodu
doma resp. ambulantním porodu
- oslovení Policie Č R ve věci řešení sporů rodiče vs porodnice (rodičům je často policií
vyhrožováno, chceme získat oficiální stanovisko, zda se naopak mohou na policii obrace v
takových případech rodiče – ambulantní porod apod.), nabídka školení (ve spolepráci s
LLP)
5) Představení zájemců o práci ve výboru
Petra Sovová
Spoluzakladatelka a nynější předsedkyně H.A.M. Vystudovala gymnázium, od té doby žije
velmi aktivním životem matky, učitelky, výtvarnice, manažerky, chovatelky, pěstitelky,
lektorky, podnikatelky, feministky a mnoha dalšími životy. Má šest dětí a je jí 36 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 34 let. V H.A.M. je od
jeho založení, 4,5 roku je ve výboru. Má na starosti hospodaření, které by ráda předala jiné
kompetentnější osobě. V A-centru promítá filmy s diskusemi pro budoucí rodiče, aktivně
působí na poli očkování. V minulých letech začala spolu s Petrou Sovovou obcházet
porodnice a byla by ráda, kdyby se toto stalo jednou z jejich hlavních činností. Je
zakládající členkou spřáteleného o.s. ROZALIO.
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 34 let, má 2 děti, v
HAM je od jeho založení, 3 roky pracuje ve výboru. V Karlínském A-centru vede cvičení pro
děti od 2 měsíců, v loňském roce úspěšně ukončila kurz pro lektorky vědomé a aktivní
přípravy na mateřství sdružení Fontanela.
E-mail: kacahavl@seznam.cz
Markéta Šafránková Bejkovská
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, pracovala na MZV Č R, nyní je na mateřské
dovolené. Má 3 děti, je jí 32 let, od roku 2006 spolupracuje s H.A.M. na akcích Světového
týdne respektu k porodu, především pomáhá s věcmi ekonomického charakteru. Pokud by
byla zvolena do výboru, převzala by od Martiny Suchánkové finanční záležitosti.
E-mail: marketa.safrankova@iham.cz
Ludmila Chábová
Vystudovala konzervatoř. Od r. 1994 je překladatelkou a tlumočnicí. Pracovala v radiu
Svobodná Evropa, v současné době je na mateřské dovolené. Je jí 33 let a má dvě děti.
Č lenkou H.A.M.
se stala v roce 2006. Letos se již druhý rok aktivně podílela na přípravě STRP. Za zásadní
považuje osvětu laické veřejnosti, zejména ve školách, médiích
a gynekologických ordinacích a ráda by, aby se nomální porod stal běžným ve všech
(českých) porodnicích.
E-mail: ludmila.chabova@iham.cz
Veronika Jiravová
Dnes 32letá Veronika Jiravová vystudovala gymnázium a pak se od
komerční sféry přes politiku dostala až k neziskové sféře, kde v současné
době působí jako ředitelka NNO. Zároveň vychovává svého prvního syna, který
začíná dělat první krůčky. K H.A.M. se dostala v roce 2007, kdy jako těhotná
navštívila celodenní seminář o porodech doma v rámci Světového týdne respektu k
porodu a prošla si i celou expozici. Aktivity H.A.M. ji velice oslovily a
stala se hned i členkou. Letos již s přípravou STRP aktivně pomáhala. Způsob
příchodu dětí na svět jí není lhostejný, proto hodlá aktivně
spolupracovat a postupně zlidštovat porody v Č R.
E-mail: veronika.jiravova@centrum.cz

6) Volba výboru
Celkem přítomno 14 členů H.A.M., kteří se mohou zúčastnit hlasování.
Do výboru se volí 5 členů, jelikož bylo přihlášeno 6 kandidátek, bylo provedeno individuální
hlasování s těmito výsledky:

Petra Sovová 14 hlasů
Martina Suchánková 14 hlasů
Kateřina Havlínová 14 hlasů
Markéta Šafránková Bejkovská 12 hlasů
Lidka Chábová 10 hlasů
Veronika Jiravová 6 hlasů
Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Petra Sovová – předsedkyně, Kateřina
Havlínová a Markéta Šafránková Bejkovská – místopředsedkyně, Martina Suchánková a
Ludmila Chábová – členky.
Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Výsledek: návrh přijat
7) Diskuse
V rámci diskuse se hovořilo především o akcích ke Světovému týdnu respektu k porodu a
také na téma očkování.
Zapsaly: Kateřina Havlínová a Petra Sovová, 28. 6. 2008

