


Hnutí za aktivní mateřství má za sebou 
další rok existence – před třinácti lety 
jsem se přitom s ostatními spoluzakla-
datelkami domnívala, že do dvou let 
bude po práci... Ovšem odstranit rutinu 
z porodnic a hlavně z lidských myslí je 
zdlouhavé.

Co psát úvodem výroční zprávy? 
O naší práci se dočtete na následujících 
stranách, takže využiji prostor zejména 
k pořádnému poděkování.

A tak děkuji – především svým 
milým a pilným kolegyním, s nimiž je 
radost pracovat! Potom rovněž spolu-
pracovnicím z dalších organizací, se 
kterými připravujeme některé projekty.

Děkuji ženám, které si v mnohdy 
nesnadných podmínkách českých po-
rodnic prosazují „svůj“ porod – a děkuji 
i porodním asistentkám-andělům, které 
se tam naštěstí občas vyskytují. Děkuji 
otcům u porodu (i tiše podporujícím 
za dveřmi). Děkuji osvíceným lékařům/
lékařkám a přeji si, aby jich přibývalo.

A děkuji všem dalším pomocníkům 
na cestě ke zkvalitňování českého po-
rodnictví.
 
Petra Sovová
předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství



Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (dále jen HAM) vzniklo 
v roce 1999 jako platforma pro iniciování pozitivních změn českého po-
rodnictví. Prosazuje přátelskou porodní péči pro matku a dítě v souladu
s nejnovějšími vědeckými poznatky. HAM je členem mezinárodní aso-
ciace ENCA a České ženské lobby. Je iniciátorem a tvůrcem Iniciativy 
Normální porod. Při své práci vychází důsledně z důvěryhodných od-
borných zdrojů – výsledků výzkumů, randomizovaných studií Cochrane
Collaboration a doporučení WHO.

O co usilujeme
— normální, bezpečný porod v přátelské porodnici
— volba péče během těhotenství a porodu
— práva rodičů a dětí

Naše činnost
— zprostředkování informací o těhotenství a porodu
— podpora normálního a zdravého porodu
— prosazování zájmů a práv rodičů

Komu organizace slouží
Naší cílovou skupinou jsou zejména nastávající rodiče.
Poskytujeme též důležitou zpětnou vazbu porodním asistentkám
a lékařům/lékařkám v porodnicích.
Během Světového týdne respektu k porodu pořádáme vzdělávací
programy (na téma těhotenství, porod, příp. antikoncepce, ekologie) 
i pro žáky/žákyně ZŠ a studující SŠ i VŠ. Vybrané semináře jsou určeny 
speciálně pro porodní asistentky, zdravotní sestry a duly v rámci akre-
ditačního systému celoživotního vzdělávání.

Kontakt
Poštovní adresa: 
Hnutí za aktivní mateřství
Dlouhá 27, 110 00, Praha 1
telefony: 776 465 486, 776 465 461
e-mail: ham@iham.cz
www.iham.cz
www.respektkporodu.cz
www.normalniporod.cz



Světový týden  
respektu k porodu (STRP)
Naším největším projektem je od roku 2006 každoroční informativní 
festival v rámci Světového týdne respektu k porodu (www.respektkpo-
rodu. cz). Cílem festivalu je poskytovat jinak obtížně dostupné a roztříš-
těné informace o uvedených tématech v jeden čas na jednom místě. 
Jedná se o unikátní sedmidenní maraton přednášek, diskusí, filmových 
projekcí a workshopů na téma porod, těhotenství, péče o děti a eko-
logie. Součástí festivalu jsou vzdělávací expozice UMĚNÍ PORODIT 
a HOMO ECOLOGICUS - expozice přírodě i člověku šetrných prostředků 
použitelných v těhotenství, při porodu a v péči o děti (přírodní kosme-
tika, biopotraviny, ekopleny, moderní plenkové systémy a jejich příslu-
šenství, biooblečení, prací a čisticí prostředky atd.). Velmi oblíbené jsou 
interaktivní vzdělávací tematické programy pro ZŠ a SŠ. Festivalový ob-
chod nabízí knihy, přírodní kosmetiku, oblečení, moderní látkové pleny, 
hračky a pomůcky pro nastávající rodiče. Během festivalu je k dispozici 
výborné a zdravé občerstvení.

Záštitu nad šestým ročníkem pražského Světového týdne respek-
tu k porodu v roce 2011 již popáté převzalo Hlavní město Praha. Konal 
se od 16. do 23. května v prostorách Všeobecné zdravotní pojišťovny 
v Kině Perštýn v Praze. Akce mívá mnoho mediálních partnerů, včet-
ně prostoru ve veřejnoprávní televizi a rozhlase. Zároveň se připojily 
desítky mateřských center a jiných subjektů po celé ČR, jejichž akce 
HAM zastřešuje a propaguje. Ústřední téma letošního ročníku vyjad-
řovala otázka: „Rodíme (se) jak potřebujeme?“. Program festivalu za-
hrnoval téměř 50 přednášek, workshopy a filmové projekce, dopoled-
ní komentované prohlídky pro školy. Letošní ročník provázelo několik 
novinek. ČSOB nám přispěla na nový interiér sekce Homo Ecologicus, 
takže náš výtvarný tým zabydlel podzemní Kino Perštýn světlými 
látkami, což prostoru velmi pomohlo.  Během festivalu jsme natáčeli 
krátký dokument, který bude po sestříhání ke shlédnutí na stránkách 
a na You Tube. Letos se též na festivalu podílel rekordní počet dob-
rovolníků - přes 70. Zaznamenali jsme 1700 návštěvníků/návštěvnic. 

Brožura Cesty  
ke spokojenému porodu
Publikujeme informativní texty o normálním porodu. Základním je bro-
žura Cesty ke spokojenému porodu, která vznikla v roce 2009 za pod-
pory ČSOB. 
Za podpory Slovak Czech Women’s Fund jsme tuto brožuru v roce 2010 
přeložili do vietnamštiny, ruštiny a romštiny pro znevýhodněné ženy 
z menšin a text doplnili o další důležité informace. Zároveň pořádáme 
pro zástupkyně menšin přednášky a diskuse. V roce 2011 jsme realizo-
vali dotisk a distribuci české brožury v nákladu 10 000 kusů.  Brožury si 
lze vyzvednout bezplatně na několika kontaktních místech. 
Seznam kontaktních míst i brožury v elektronické podobě jsou k dispo-
zici na www.iham.cz. 



Projekt porodnice 
Realizace monitoringu porodnic byla pozastavena kvůli realizaci ob-
dobného vědeckého projektu Psychosociální aspekty v současném čes-
kém porodnictví pod vedením Mgr. Ley Takács a MUDr. Jitky Seidlerové, 
PhD. HAM tento projekt podporuje, s autorkami spolupracuje a nedo-
čkavě čeká na jeho výstupy.

Média
Vydali jsme krásně ilustrovanou Výroční zprávu 2010. 
Připravujeme nové webové stránky, přehlednější a obsahující mnohem 
více informací o těhotenství, porodu a raném rodičovství než doposud. 
Budou spuštěny začátkem příštího roku. 
Rozhovor s Petrou Sovovou se stal součástí publikace Tělo v rukou spo-
lečnosti, kterou vydala o.p.s. Gender Studies.  
Na www.iham.cz naleznete jednak naše vyjádření ke sledovanému pro-
cesu s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, dále mnoho ostat-
ních odkazů k celé kauze, ať už odkazy na podporu Ivany, články i roz-
hovor s Ivanou v MF Dnes. 
Petra Sovová byla hostem pořadu Jarmily Balážové Studio STOP 
na Čro6. 
V sobotu 1. 10. vyšel v Lidových novinách v příloze Orientace rozho-
vor s Petrou Sovovou (a jinými) s názvem Bludy o holandské sanitce. 
Na stránkách LN tento článek nelze najít, ale tady: http://www.porodni-
ce.cz/novinky/64527 si ho lze celý přečíst.  
V dalším článku v LN jsme se vyjadřovali k plánovanému zrušení ma-
lých porodnic.

Videoprojekce filmů a besedy 
Pravidelně 1x měsíčně pořádáme v pražském A-centru videoprojekce 
filmů s tematikou normálního porodu a následnými diskusemi formou 
Porodních večírků. Všem mateřským centrům i dalším organizacím 
nabízíme tato setkání, jejichž součástí je projekce dokumentárního fil-
mu o významu normálního, přirozeného porodu a diskuse na toto téma. 
Nabízíme své zkušenosti z návštěv českých porodnic, zprostředkování 
pohledu na praxi v zahraničí, seznámení s výsledky vědeckých 
výzkumů, inspiraci pro sestavování porodních plánů a přání. Pro každou 
účastnici/účastníka je k dispozici výše zmíněná informativní brožurka 
Cesty ke spokojenému porodu. 

Prodej dokumentárních DVD
Prostřednictvím našich webových stránek nabízíme dokumentární fil-
my o porodu a souvisejících tématech:
Orgasmický porod, režie Debra Pascali Bonaro
Moje malé děťátko, režie Katja Baumgarten
Porod doma – možnost volby, režie Jana Doležalová
Porod, jak jej známe, režie Elena Tonneti-Vladimirova
Měsíc v nás, režie Diana Fabianová

On-line poradna
Poskytujeme zdravotně-právní e-mailové a telefonické poradenství 
laické i odborné veřejnosti (rodičům, porodním asistentkám, lékařům/
lékařkám, dulám, studujícím ad.). Také nabízíme půjčování porodní sto-
ličky.



Výběr dalších akcí
Leden
Na základě rozhodnutí loňské Valné hromady došlo k částečné profesi-
onalizaci organizace, bylo vytvořeno několik placených zaměstnanec-
kých pozic na HPP a DPP.
Březen
Naše zástupkyně se zúčastnila semináře ve Sněmovně Parlamentu ČR 
s názvem Porodnictví 2011.  Z řady přednášek nás nejvíc zaujala infor-
mace, že se Česká republika podřídí v zahraničí běžně používané me-
todice WHO pro výpočet perinatální úmrtnosti, tudíž již nepůjde o tak 
„špičkové“ číslo. Podrobnosti najdete v naší květnové tiskové zprávě Ro-
díme se, jak potřebujeme? zde: http://www.iham.cz/index.php?mact=-
News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=52&cntnt01origid=15&cntn-
t01returnid=15
Vznik pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby a spoluprá-
ce s touto skupinou – společný web (normalniporod.cz), aktivity, tiskové 
zprávy.
Květen
Prezentace na parlamentní Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti 
(spolu s dalšími organizacemi  ČŽL).
Říjen
Spolu s dalšími organizacemi, sdruženými pod Českou ženskou lobby, 
jsme sestavili a předložili Výzvu za bezpečný porod. 
Podpořili jsme demonstraci Chceme samostatné porodní asistentky, 
konanou 17. října před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR, již pořá-
dala iniciativa „Jde to i jinak“ s cílem vyjádřit podporu pro legislativní 
ošetření kontinuální péče porodní asistentky během těhotenství, při po-
rodu a po porodu, podporu svobodných a rovných podmínek při volbě 
místa porodu a zajištění náležité péče.
Listopad
Předsedkyně HAM Petra Sovová se účastnila komponovaného večera 
Svoboda rodit, který pořádala FB společnost Veřejnost pro přirozený 
porod 17. listopadu v prostoru HUB v Praze.
Prosinec
Jednání na zasedání Výboru pro lidská práva a biomedicínu, kam jsme 
byli pozváni spolu se zástupkyněmi dalších organizací přednést naše 
výhrady ke stávajícímu českému porodnictví a podněty k jeho budoucí 
podobě. Výbor pak předložil Ministerstvu zdravotnictví požadavek vzni-
ku pracovní skupiny, složené ze zástupců/zástupkyň všech dotčených 
profesí a skupin, která by zahájila plodnou diskusi o budoucí funkční 
podobě českého porodnictví.
S pracovní skupinou Porodnictví ČŽL jsme se zúčastnili jednání zdra-
votního výboru Poslanecké sněmovny a na leden připravujeme tamtéž 
veřejné slyšení pod záštitou výše zmíněného MUDr. Roztočila.
Realizace dalšího kola setkávání nad přípravami strategického plánová-
ní jako součást profesionalizace HAMu a vytvoření jeho transparentněj-
ší organizační struktury.

Výběr dalších aktivit
Situace v oblasti porodnictví a práva asistovat u porodu doma 
Důležitou letošní událostí je bezesporu kauza porodní asistentky Ivany 
Königsmarkové, která byla soudem shledána vinnou za těžké ublížení 
na zdraví s následkem smrti a odsouzena k dvouletému podmíněné-
mu trestu s pětiletou lhůtou a stejně dlouhým zákazem činnosti. Navíc 
soudkyně uznala nárok zdravotní pojišťovny a nařídila porodní asistent-
ce uhradit náklady vynaložené na zdravotní péči o narozené dítě, které 
v důsledku těžké hypoxie přežívalo 20 měsíců napojeno na přístroje. 
Jde o téměř tři miliony korun, což je pro porodní asistentku likvidační.  
Naše zástupkyně se účastnila soudních jednání a jsme přesvědčeni, že 
proces není veden spravedlivě, že nejde o jeden konkrétní porod a jed-
nu konkrétní porodní asistentku, ale o boj státu proti samostatným po-
rodním asistentkám a hlavně proti právu žen svobodně si zvolit místo 
a způsob porodu. 



Podporujeme právo na spravedlivý proces. Naše prohlášení k této zá-
ležitosti najdete zde: http://www.iham.cz/index.php?mact=News,cntn-
t01,detail,0&cntnt01articleid=71&cntnt01detailtemplate=titulka&cntn-
t01returnid=15
Ivaně držíme palce a pevně věříme, že vše (nejen pro ni) nakonec dobře 
dopadne!

Vznik pracovní skupiny Porodnictví při České ženské Lobby
Od počátku roku se začaly scházet zástupkyně některých organizací 
České ženské lobby, jenž se zabývají reprodukčními právy a porodnic-
tvím. Na jaře byly spuštěny společné webové stránky normalniporod.cz.
3. října 2011 tato pracovní skupina sestavila Výzvu za bezpečný porod. 
Jde o dokument, který pod záštitou České ženské lobby a s podporou 
desítek osobností poukazuje na absurdní opatření ministerstva zdra-
votnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům o tom, co 
znamená bezpečný porod.
Výzva se původně obracela zejména na poslance a senátory, které 
čekalo schvalování návrhu Zákona o zdravotních službách, jež vrací 
české porodnictví do normalizačních dob, když v rozporu se vzrůstají-
cí poptávkou a dostupnými výzkumy nijak nedefinuje zdravotní službu 
porodních asistentek. Péče o matku a dítě je tak nejen méně bezpeč-
ná, ale i výrazně dražší. V zemích západní Evropy jsou přitom porodní 
asistentky uznávanými expertkami na péči o zdravé těhotné, rodičky 
a ženy po porodu. Lékařská péče je pak soustředěna na ženy, které to 
potřebují. Výzvu podpořily desítky osobností z mnoha oblastí, celkově ji 
dosud podepsalo přes 3000 lidí. Více na www.normalniporod.cz

Nový zákon o zdravotních službách
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich po-
skytování byl schválen v listopadu 2011. Porodní asistentka podle něj 
sice může poskytovat péči př porodu doma, musí být ale řádně regis-
trovaná. Všem porodním asistentkám v ČR je přitom registrace ochuzo-
vána právě o asistenci při porodu. 
HAM se dále podílí na legislativním procesu tvorby nové prováděcí vy-
hlášky k výše zmíněnému Zákonu o zdravotních službách. Právě na po-
době této vyhlášky závisí, jak bude vypadat péče samostatných porod-
ních asistentek v Česku – zda bude mít své místo v celém systému péče 
tak, jak je to běžné v dalších vyspělých zemích Evropy i jinde, nebo zda 
o ni přijdeme úplně (Zákon i vyhláška vstoupí v platnost 1. dubna 2012). 



Výbor
Petra Sovová – předsedkyně
Ing. Markéta Šafránková Bejkovská – místopředsedkyně
Mgr. Kateřina Havlínová - místopředsedkyně
Bc. Petra Levá – členka výboru
Martina Suchánková – členka výboru
Stanislava Macourková – revizorka sdružení

Produkční tým festivalu STRP 
Petra Sovová - umělecká ředitelka festivalu Umění porodit 
Markéta Šafránková - koordinátorka STRP, program 
Jitka Halčínová - mediální partnerství, PR 
Anna Vomáčková - ekosekce HOMO ECOLOGICUS, prodej, firemní 
partnerství 
Veronika Vojáčková - webmasterka 
Ivana Dušátková - programy pro školy 
Stanislava Macourková - komisní prodej 
Petra Levá - koordinace dobrovolníků, finance 
Šárka Kozáková - spolupracující organizace

Dobrovolníci a dobrovolnice
Dobrovolníci jsou pro HAM nepostradatelní, bez jejich nasazení 
bychom mnohé z aktivit nemohli vůbec uskutečnit. Zejména během 
Světového týdne respektu k porodu jsou jedním ze stěžejních pilířů 
akce. V roce 2011 nám v rámci STRP pomáhalo více než 70 dobrovolní-
ků, kteří odpracovali velmi mnoho hodin v různých oblastech – admini-
strativně-organizační práce, příprava místa akce, instalace exponátů, 
prodej a poskytování informací v pokladně, prodejních stáncích, 
občerstvení či expozici HOMO ECOLOGICUS, uvaděčské práce, úklid 
a deinstalace exponátů a zařízení.
Mimo STRP odpracují dobrovolníci dalších mnoho hodin, kdy se podí-
lejí na administrativně-organizačních pracích nebo dílčích projektech. 
Všem velmi děkujeme!

Lektoři a lektorky
Během akcí Světového týdne respektu k porodu, které připravujeme, 
nabízíme bohatý program. Ten bychom nezvládli zajistit bez neoceni-
telné podpory mnoha odborníků a odbornic z různých oblastí týkají-
cích se těhotenství, porodu, zdraví a výchovy dětí apod. Většina z nich 
přednáší na akcích STRP bez nároku na finanční ohodnocení. Velmi si 
této spolupráce vážíme a všem zúčastněným děkujeme!

Plány do budoucna
Organizace s podobnými cíli existují ve většině vyspělých zemí a my si 
s mnohými z nich vyměňujeme zkušenosti a spolupracujeme. V nej-
bližším období bychom chtěli navázat užší spolupráci s těmi, které 
fungují na poli zkvalitňování porodní péče v zemích EU.
Plánujeme účinněji působit na pozitivní změny českého porodnictví 
společně s dalšími organizacemi České ženské lobby (monitoring 
situace, pravidelné pracovní schůzky, vydávání společných tiskových 
zpráv, společná strategie, lobbing).



Velkou část naší práce
by nebylo vůbec možné
uskutečnit bez podpory
následujících organizací,
firem a lidí. Velice si
jejich podpory vážíme
a děkujeme jim.

Spolupracující  
organizace
A centrum, o. s.
Aperio, o. s.
InBáze Berkat, o. s.,
Česká asociace dul, o. s.
Česká asociace sester, o. s.
České duly, o. s.
Liga lidských práv, o. s.
Liga otevřených mužů, o. s.
Rozalio, o. s.
Unie porodních asistentek, o. s.
Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká, Praha 5

Spolupracující  
organizace 
STRP 
Rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka, Praha 3 
MC Balónek, Praha 4 - Kamýk 
RC Paleček, Praha 3 - Vinohrady 
RC Andílek, Praha 5 
Rodinný klub Setkávání, Praha 6
Občanské sdružení LECCOS, RC 
Kostička - Český Brod 
MC Slunečnice, Beroun 
Studio Kytka, Beroun-Kyje 
MC Pohádka, Jesenice u Prahy 
Oblastní charita Kutná Hora 
MC Permoníček, Jílové u Prahy 
MC Kopretina, Čáslav 
Komunitní, volnočasové a vzdě-
lávací centrum skautského 
střediska Krahujec + MC Svítání, 
Nymburk 
MC Brandýský Matýsek, Brandýs 
nad Labem 
MC Palouček, Mnichovice
Respekt k porodu Ostrava
Pansofie a Babyšátky, České 
Budějovice 

Mateřské a komunitní centrum 
DUPY DUB, Dub
MaMila, centrum spokojeného 
mateřství, Rožnov pod Radhoš-
těm
Světový týden respektu k poro-
du, Brno 
MC Radost, Vyškov 
RC Maceška, Znojmo 
RC Sluníčko, Dolní Bojanovice
RC Heřmánek, Olomouc
MC Kolibřík, Chomutov 
Centrum Lounská, Teplice 
MC Klubíčko, Litoměřice
MC Čmelák, Liberec
MC Krůček, Svitavy
MC Andílci, Hrotovice
ŠaNaMi, Týniště nad Orlicí 

Podpořili nás
ČSOB, a. s.
Magistrát Hl. m. Prahy
Plán B, o.s
Všeobecná zdravotní  
pojišťovna, a. s.

Podpořili nás / 
spolupracovali 
s námi
AMC Ratio Praha, s.r.o.
Angel Wings – R. Ježková
Babytricka,.cz, s.r.o.
Boiron CZ, s. r. o.
Brána k dětem – R. Čiháčková
Centrum komplexní péče Dobři-
chovice, s. r. o.
Centrum komplexní péče Rose-
ta, s. r .o.
DharmaGaia – L. Kolíbal
Devatero kvítí – Mgr. K. Hrušková
DITA, výrobní družstvo invalidů
Economy Class Company s. r. o.
Ecovoice – Mgr. D. Festa
Ellinor, s. r. o.
English Menu, s.r.o.
Entris, s. r. o.
Eurovia CS, a. s.
Fair Trade Centrum s. r. o.
Farmers – E. Němcová
Fosfa, a.s.
Fotostudio 9- P. Kocourková
HynCo, s.r.o.
Iswari Superfood, s.r.o.

Krystal Aquamarin, s. r. o.
Mamaja group, s. r. o.
MediFrank, s.r.o.
Moderní pleny
Nuerasoft, s. r. o.
One Woman Press - M. Noe
Pico – I. Piková
Pitvor.cz – I. Hoskovcová
Plínky.cz – Mgr. A. Lippová
Portál, s. r. o.
REJA Europe, s. r. o.
Studio pro ženy, s. r. o.
TOPLIL, s. r. o.
Vlněné oblečky ENGEL – M. 
Vejnar
WELEDA, s. r. o
Jan Bílý
Ivana Brdárská
Farkas Csaba
Renata Fabelová
Jana Jirsová
Jolana Knoppová
Tomáš Morcinek
Klára Patočková
Tereza Raabová
Hana Šimůnková
David Zmrzlý

Mediální  
partneři STRP
Český rozhlas 2
časopisy: Betynka, Děti a my,
Family Star, Krásná, Meduňka, 
Miminko,
Nová Regena, Psychologie dnes,
Rodina a škola, Svět ženy 
Zdraví,
internetové portály:  
aktivnimama.cz,
azrodina.cz, baby-cafe.cz,  
babyonline.cz,
babyweb.cz, biospotrebitel.cz, 
e-mimino.cz,
ententyky.cz, familyservece.cz, 
chytrazena.cz, jarodic.cz,  
jenprozeny.cz, lavoda.cz
mamedite.cz, pekny.den.cz,  
rodina.cz, stridavka.cz,  
vasedeti.cz, 
vedomematerstvi.cz



Zdroje příjmu  Kč  Výdaje  Kč 

Magistrát Hl. m. Prahy   40 000  Materiál   35 853 
Ostatní dary   22 410  Prodané zboží STRP  323 345 
Členské příspěvky   22 365  Ostatní služby  143 344 
Tržby z prodeje služeb  310 462  Mzdy DPP  379 712 
Tržby z prodeje zboží  286 885 Ostatní náklady     9 294 
Ostatní 335   
Celkem  682 457  celkem  891 548

Zisk z roku 2010 ve výši 172 625 Kč byl všechen využit na činnost v roce 2011. 

V roce 2011 se týmu HAM podařilo zrealizovat řadu úspěšných projektů, a to 
díky neobyčejnému nasazení všech zúčastněných, kteří kladou vysoké nároky 
na profesionalitu výstupů při zachování minimální finanční náročnosti akcí. Našim 
partnerům jsme tak mohli garantovat maximální efektivitu vynaložených prostředků 
a záruku, že jejich finanční podpora přispěla k naplnění správného cíle.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Hnutí za aktivní mateřství
Sestavily Petra Severová, Petra Sovová,  
Markéta Šafránková Bejkovská  
a Martina Prokopová
Kresby Ela Didunyková
Hnutí za aktivní mateřství bylo
zaregistrováno dne 14. května 1999
pod číslem VS/1-1/40 140/99-R
IČO: 70800758
Poštovní adresa:
Hnutí za aktivní mateřství
Dlouhá 27, 110 00, Praha 1
www.iham.cz
www. respektkporodu.cz
telefony: 776 465 486, 776 465 461
e-mail: ham@iham.cz
Číslo účtu: 1211008808/5500


