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Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 25.06.2010 
 

Místo konání:  A-centrum, Vítkova 10, Praha 8 

Přítomno celkem: 13  členek/členů HAM (1 přišla aţ po zahájení, 1 odešla dříve) 

 

Začátek 17,30 

 Prezenční listina 

 Přečten program valné hromady:  

1) Shrnutí činnosti a výsledky HAM 2008-2010,  

2) Problematika dlouhodobě neplatících členů HAM - ukončení členství,  

3) Vize HAM do budoucna, profesionalizace  

4) Volba výboru a revizora, schválení vnitřního uspořádání v rámci výboru 

HLASOVÁNÍ o programu valné hromady: 

Kdo souhlasí s přestaveným programem valné hromady?  (12) 

pro-12 proti-0 zdrželo se-0 

schváleno 

1. Činnost HAM 2008-2010  

Petra Sovová: 

2008 
Politická činnost 
Spolupráce s ENCA (European Network Childbirth Associations), jejímţ jsme členem 
– účast na kaţdoročním sjezdu  
Pravidelná spolupráce s EWL (European Women´s Lobby) - jsme členem České 
ţenské lobby 
 
Poradenská a osvětová činnost 
Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze 
Organizování přednášek v A-centru v Praze 
Zdravotně-sociálně-právní poradna – 1x měsíčně v A-centru v Praze (právo na 
zdravotní péči, právo odmítnout zdravotní péči, ambulantní porod atd.) 
Poradna e-mailová  
Telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy 
předávají kompetentnějším osobám) 
 
Příprava a realizace informačního festivalu UMĚNÍ PORODIT v rámci Světového 
týdne respektu k porodu, Kino Perštýn, Praha, 12. – 18. květen – s Unipou – 
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Unie porodních asistentek JAK SE RODÍ EVROPAN (přehlídka dokumentárních 
filmů) 
Téma: Stop škodlivé separaci matek a dětí po porodu! 
Veřejná debata týdeníku RESPEKT (Neberte mi moje dítě!) 
Světová premiéra filmu ORGASMIC BIRTH Debry Pascali Bonaro 
Více neţ 30 přednášek a workshopů, téměř 30 filmových projekcí 
 
Ostatní 
Konference České konfederace porodních asistentek – účast na kulatém stole 
Exkurse porodnice Havlíčkův Brod (návštěva porodnice zahrnuje prohlídku porodních 
sálů, zjišťování obvyklé péče, setkání s primářem) 
spolupráce na diplomových pracích 
Iniciativa Normální porod –  říjen - demonstrace „protestně zábavné shromáţdění“ 
před MZ 
28. června proběhlo v Praze setkání Valné hromady. 
 
Cesty ke spokojenému porodu - grant ČSOB –- tvorba a distribuce stejnojmenné 
broţury, spojená s cyklem besed v mateřských centrech v Praze a Středočeském kraji 
 
 
Školení 
školení o.s. Agnes, Český Brod – Fundraising neziskových organizací 
školení MÚ Dobříš – Time Management 
školení Facilitace, brainstorming a vyuţití dalších lektorských dovedností pro leadery 
neziskových organizací 
 
výstupy v médiích (Ct  Máte slovo, Sama doma, Čro 6, Ţena a ţivot aj.) 
 
 

 
 
2009 
Politická činnost 
Spolupráce s ENCA (European Network of Childbirth Associations), jejímţ jsme 
členem –účast na kaţdoročním sjezdu  
Pravidelná spolupráce s EWL (European Women´s Lobby) - jsme členem České 

ţenské lobby 
 
 
Poradenská a osvětová činnost 
Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze 
Organizování přednášek v A-centru v Praze 
Zdravotně-sociálně-právní poradna – 1x měsíčně v A-centru v Praze (právo na 
zdravotní péči, právo odmítnout zdravotní péči, ambulantní porod atd.) 
Poradna e-mailová  
Telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy 
předávají kompetentnějším osobám) 
 



 

3 
 

 
Příprava a realizace informačního festivalu UMĚNÍ PORODIT v rámci Světového 
týdne respektu k porodu, Kino Perštýn, 
Praha, 18. – 24. květen 
Téma: Alarmující nárůst císařských řezů 
téměř 40 přednášek a workshopů 
Veřejná debata týdeníku Respekt a České ţenské lobby (Práva ţen v těhotenství, při 
porodu a v šestinedělí) 
filmové projekce 
dopolední komentované prohlídky pro školy 
  
Ostatní 
Prezentace problematiky porodní péče na Výboru pro lidská práva a biomedicínu – 
červen 
Diskuse na půdě MZ – úvodní kulatý stůl se zástupci MZ a porodnic 
Aktivní účast na konferenci Rodičovství v Brně (Nesehnutí) – přednáška Prosazování 
přirozeného porodu v porodnici (říjen) 
Interní kulatý stůl – setkání organizací s podobným zaměřením (Aperio, Porodní dům 
u Čápa, Česká asociace dul, UNIPA, PROPP ad.) září  
Účast na projektu České ţenské lobby (Kulaté stoly) – kulatý stůl v rámci STRP – 
Práva ţen v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, spolupráce na publikaci 
Prosazování genderové rovnosti 
Spolupráce na tvorbě stínové zprávy k Pekingské platformě 

 

Vytvoření a spuštění nových webových stránek www.iham.cz 
 
Výstupy v médiích (Čt, Čro 2 Praha, Radioţurnál, Ona Dnes aj.) 
 
Pro rok 2010 jsme získali grant od Slovak Czech Women´s Fund na překlad a 
distribuci našich broţur Cesty ke spokojenému porodu do romštiny, ruštiny a 
vietnamštiny pro ţeny ze znevýhodněných menšinových skupin 
 
2010 
Poradenská a osvětová činnost 
Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze 
Poradna e-mailová a telefonická 
 

Příprava a realizace informačního festivalu UMĚNÍ PORODIT v rámci Světového 
týdne respektu k porodu, Kino Perštýn, 
Praha, 17. – 23. květen 
Téma: Porodní bolesti a radosti 

téměř 50 přednášek a workshopů a projekcí 
Veřejná debata týdeníku Psychologie dnes  Od bolesti k radosti 
filmové projekce 
dopolední komentované prohlídky pro školy 
  

2. Hospodaření HAM 2008-2010 
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Markéta Šafránková: 

 Po festivalu STRP v r.2008 konečně doplaceny všechny dluhy z roku 2007 z 

Veletrţního paláce 

 Festival v r. 2009 byl tedy poprvé “ziskový”, ovšem pouze jako pohledávka za paní 

Havlínovou, viz. dále. 

 Festival STRP v roce 2010 vydělal na další činnost HAM předběţně cca 150 tis.Kč. 

Nicméně bez práce četných dobrovolníků, bez zapůjčování prostoru zdarma a bez 

lektorů přednášejících zdarma, by nikdy nebylo moţné takovou informativní akci 

uspořádat. 

 Pro rok 2009 získal HAM grant/ dar od ČSOB ve výši 30 000 Kč na vydání broţur 

Cesty ke spokojenému porodu a následné diskuze v MC 

 Pro rok 2010 získal HAM grant od SCWF ve výši 99.500 Kč na přepracování, překlad 

a následnou distribuci těchto broţur do ruštiny, vietnamštiny a romštiny i pro ţeny z 

menšin, jejichţ postavení bývá v našich porodnicích ještě sloţitější. 

 Zdroje příjmů: členské příspěvky, dary od soukromých dárců, dar nadace ČSOB(z něj 

byla financována broţura Cesty ke spokojenému porodu), festival STRP(tvoří většinu 

příjmů HAM), granty 

 Do budoucna je potřeba více s granty pracovat, hledáme fundraisera/rku 

Katka Havlínová: 

 Během STRP 2009 se ztratila obálka s hotovostí z obchůdku na festivalu-90 000 Kč, 

Katka Havlínová se ujala hmotné zodpovědnosti a tuto pohledávku splácí, do teď  

splatila 30 tis.Kč, takţe zůstává pohledávka 60.000 Kč. 

Následovala diskuze k STRP,  organizaci festivalu, lektoři a přednášející na STRP se účastní 

bez nároku na honorář. 

3. Ukončení členství dlouhodobě neplatících členů HAM 

Petra Sovová: 

Z důvodu ulehčení administrativy a zjištění počtu členské základny HAM navrhuji ukončit 

členství v HAM osobám, které po opakovaných výzvách neuhradily členství  déle neţ 2 

roky(tzn. od roku 2008). 

Diskuze k podmínkám ukončení členství. Členství bude ukončeno osobám, které zaplatily 

členské příspěvky naposledy v r.2007 a nereagují na opakované výzvy (3xmail výzva) k 

uhrazení příspěvků. Osoby, které budou mít zájem členství v HAM obnovit tak učiní 

opětovným zaplacením členských příspěvků. 

HLASOVÁNÍ o ukončení členství v HAM: 

Kdo souhlasí s ukončením členství HAM členům HAM, kteří naposledy zaplatili 

příspěvky v r.2007?(12) 

pro-12 proti-0 zdrželo se-0  
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návrh přijat  

4. Vize-další směřování HAMu 

Petra Sovová: 

Pro následující období navrhujeme profesionalizaci HAMu, vytvoření 2 placených pracovních 

míst, zvýšit příjem HAMu s pomocí externího fundraisera. 

HLASOVÁNÍ o dalším směřování HAMu: 

Kdo souhlasí s představenou vizí profesionalizace HAMu? (12) 

pro-12 proti-0 zdrželo se-0  

návrh přijat  

5. Volba výboru HAM 

Petra Sovová: 

Představila kandidáty do výboru: Kateřina Havlínová, Markéta Šafránková Bejkovská, Petra 

Levá, Martina Suchánková, Petra Sovová. 

Byli vyzváni přítomní členi ke kandidatuře. 

HLASOVÁNÍ o volbě výboru HAM: 

Kdo souhlasí se zvolením Kateřiny Havlínové do výboru HAM? (12) 

pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Markéty Šafránkové do výboru HAM?(12) 

pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Petry Levé do výboru HAM? (12) 

pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Martiny Suchánkové do výboru HAM?  (12) 

pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Petry Sovové do výboru HAM?  (12) 
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pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

Volba revizora 

Petra Sovová: 

Představení kandidáta-Stanislava Macourková. 

Byli vyzváni přítomní členi ke kandidatuře. 

HLASOVÁNÍ o volbě revizora HAM: 

Kdo souhlasí se zvolením Stanislavy Macourkové revizorem HAM?  (12) 

pro-11 proti-0 zdrželo se-1 

návrh přijat 

 

přestávka, výbor odchází zvolit předsedu a 2 místopředsedy 

 

Schválení předsedy a místopředsedy HAM 

Nově zvolený výbor HAMu ţádá přítomné členy o schválení Petry Sovové jako předsedkyně 

výboru, Markéty Šafránkové Bejkovské a Katky Havlínové jako místopředsedkyň výboru. 

HLASOVÁNÍ o navrhovaném uspořádání výboru HAM: 

Kdo souhlasí s navrhovaným uspořádáním výboru HAM?  (12) 

pro-12 proti-0 zdrželo se-0 

návrh přijat 

 

6. Ukončení valné hromady 

Petra Sovová: 

Poděkování všem za účast. 


