
 

 

Výroční zpráva UNIPA 2011 
Dostává se Vám do rukou přehled aktivit občanského sdružení Unie porodních 

asistentek (verze k 31.10. 2011).  

 

 

Cílem Unie porodních asistentek je 

 Poskytovat informace a podporu těhotným ženám a rodičům 
 Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám 

 Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence 
 Propagovat práci porodních asistentek směrem  k veřejnosti 

 Ovlivňování veřejné politiky za účelem zkvalitnění péče v porodnictví 
 

Občanské sdružení Unie porodních asistentek sdružuje porodní asistentky na základě 
individuálního členství. Členkami se mohou stát ty porodní asistentky, které pracují ve 

státních i nestátních zdravotnických zařízeních, soukromé porodní asistentky, studentky 
oboru porodní asistence i porodní asistentky na mateřské dovolené. 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová,  

výkonná ředitelka UNIPA,  

klicova@unipa.cz,  

tel: +420 734 637 379 

 

 

 

mailto:klicova@unipa.cz


 

Výkonným orgánem UNIPA je Rada občanského sdružení ve složení: 

  Zodpovědná za oblast: 

Ivana Königsmarková prezidentka Statutární zástupce 

Ladislava Ryšavá viceprezidentka Porodní asistentky 

Marie Vnoučková viceprezidentka Veřejnost 

Věra Nováková viceprezidentka Vzdělávání 

Zuzana Veselá viceprezidentka Studentky 

Korespondenční adresa: 

Ivana Königsmarková,  

Unie porodních asistentek,  

Londýnská 28,  

Praha 2 120 00,  

fax: 224252195, 

http://www.unipa.cz/,  

číslo účtu: 200072631/0300, IČO: 270 16 111 

 

Cílové skupiny UNIPA: 

 

Těhotné ženy a rodiče: pořádání seminářů a kurzů, on-line poradna porodních asistentek a 
databáze otázek a odpovědí, interaktivní mapa kontaktů na porodní asistentky v okolí 
bydliště, prosazování práva žen zvolit si místo porodu a osobu, která je bude u porodu 
doprovázet, aktuální články na www.unipa.cz nabízející informace o normálním porodu a 
kontaktním/aktivním? rodičovství. 

 

Porodní asistentky – prosazování práv porodních asistentek, podpora odborného i 
společenského rozvoje oboru, zveřejňování aktuálních informací z oboru, mapování a 
prosazování legislativních změn a praktických informací na www.unipa.cz, pořádání kurzů a 
seminářů v rámci celoživotního vzdělávání porodních asistentek, mediální prezentace práva 
žen na normální porod.  

 

Studentky porodní asistence – nabídka praxí u porodních asistentek v primární péči, nabídka 
odborných a metodických konzultací bakalářských prací, podpora setkávání studentek a 
zkušenějších kolegyň, pořádání kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání 
porodních asistentek, podpora při zakládání praxe po ukončení studia. 

 

http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/


 

1. Aktivity UNIPA pro porodní asistentky 

Unie porodních asistentek připravuje každý rok řadu seminářů a přednášek, které 
nabízí porodním asistentkám v rámci celoživotního vzdělávání. 

Profese účastnic seminářů UNIPA 

6% - studentka PA

17% - PA na mateřské 
dovolené

34% - PA pracující 
v porodnici 

18% - soukromá PA

9% - dula

5% - zdravotní sestra

8% - PA v ambulanci

3% - PA v mateřském 
centru

 

 

Téma Lektor/ka Místo konání Počet kreditů 
Právní aspekty práce porodní 
asistentky

Mgr. Adéla Hořejší a 
Mgr. David Záhumenský 

Praha/Brno 4 

Péče porodní asistentky o 
novorozence a kojence

 
Bc. Věra Nováková 

Praha 4 

Inspirace pro poporodní kurzy 
- praktický workshop

Bc. Eliška Odložilová a 
Lenka Blažková 

Brno 4 

Péče porodní asistentky 
během normálního porodu

 

Ivana Konigsmarková, 
Bc. Věra Nováková, 

Marie Vnoučková

Praha 4 

Těhotenství jako šance pro 
dítě i okolí – některé pohledy 
prenatální psychologie 

 
PhDr. Yvonna Lucká

Praha 4 

  

 

 

 

http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=87
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=87
http://www.unipa.cz/images/Unipa/pozvanka%20novorozenec.doc
http://www.unipa.cz/images/Unipa/pozvanka%20novorozenec.doc
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Ainspiracepropoporodnikury&catid=35&Itemid=87
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Ainspiracepropoporodnikury&catid=35&Itemid=87
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Aseminarpeceporodniasistentky&catid=35&Itemid=87
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Aseminarpeceporodniasistentky&catid=35&Itemid=87
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=116:rozhovor-s-ivanou&catid=40:rozhovory-s-porodni-asistentkou&Itemid=119
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=117:rozhovor-s-veroun&catid=40:rozhovory-s-porodni-asistentkou&Itemid=119
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=152:porodniasistentkazdravotnisluzba&catid=40:rozhovory-s-porodni-asistentkou&Itemid=119
http://biosynteza.cz/kontakt/terapeuti/yvonna-lucka/


 

Spokojenost s obsahem seminářů 

1% - pětka

0% - čtyřka

8% - trojka

22% - dvojka

69% - jednička

 

Spokojenost s organizací seminářů 

 

80% - jednička

13% - dvojka

7% - trojka

0% - čtyřka

0% - pětka

 

 

 



 

Vedle aktivit, které mohou porodní asistentky využívat přímo (semináře, odborné 
konzultace, pomoc při správních řízeních), vede Unie porodních asistentek jednání vedoucí 
ke zlepšení situace profese porodních asistentek. Dále UNIPA hájí zájmy porodních 
asistentek v odborných a laických diskuzích.  

 

Členky UNIPA se zúčastnily světového 
kongresu porodních asistentek 
v Durbanu.  

V jihoafrickém Durbanu proběhl  29. 
světový kongres porodních asistentek. 
Zúčastnilo se ho na 3 000 delegátek z 92 
zemí včetně ČR. Kongres zdůraznil p
všeobecného návratu základní péče o 
zdraví žen, kterou od věků zaštiťov
právě porodní asistentky.  

otřebu 

aly 

UNIPA se a podílí na přípravách 30. 
světového kongresu porodních asistentek, 
který se bude konat v roce 2014 v Praze.  

 

2. Aktivity UNIPA pro studentky porodní asistence 

Studentkám porodní asistence UNIPA nabízí informace týkající se studia, inspirativní 
setkání se zkušenějšími kolegyněmi v rámci seminářů nebo praxí a metodologické a odborné 
vedení bakalářských prací. 

 

V roce 2010 začala Unie porodních asistentek 
prezentovat svoje aktivity přímo na fakultách, kde 
se obor porodní asistence vyučuje a v roce 2011 
v těchto přednáškách pokračovala. Prezentace 
UNIPA je vždy spojena s besedou, která je 
zaměřena na prezentaci konceptu přirozeného 
porodu a představení práce porodní asistentky 
v primární péči.  

Studentky oboru porodní asistence se mohou už v průběhu studia stát členkami Unie 
porodních asistentek. 

 

 

 

 



 

3. Aktivity UNIPA pro těhotné ženy a rodiče 

 

Konference, přednášky a vystoupení pořádané UNIPA 

Téma Lektor/ka Místo 
konání 

Akce 

Jsou všechna vyšetření v 
těhotenství nutná a potřebná?* 

Ivana 
Königsmarková 

Praha Světový týden 
respektu k porodu

Jak se rodí v Anglii? - „O 
vedení normálních porodů“

 

 
Bc. Barbora 
Hanachová 

 
 

Brno 

 

Rodíme (se) jak potřebujeme? 
*

Ivana 
Königsmarková 

Praha Světový týden 
respektu k porodu

Cesta ke spokojenému porodu Marie Vnoučková Praha Světový týden 
respektu k porodu

 
 
 

Den Unie porodních asistentek 

Montessori 
pedagogika, křest 
knihy „Nápady na 

rodičovskou 
dovolenou“, výtvarná 

dílna pro rodiče 
s dětmi a další. 

 
 

Brno 

Světový týden 
respektu k porodu

Podpora normálního porodu Ivana 
Königsmarková 

Brno Světový týden 
respektu k porodu

Chvála šestinedělí Ladislava Ryšavá Brno Světový týden 
respektu k porodu

"Jak ovlivňuje životospráva 
maminky a výživa v dětství 

zdraví v dospělosti" 

ing.Vít Syrový Brno Světový týden 
respektu k porodu

Jak pečovat ekologicky o 
miminko? 

Mgr. Kateřina 
Klíčová 

Brno Světový týden 
respektu k porodu

Konference Aktivní rodičovství  Brno  
Jaká je úloha porodní 

asistentky a duly u porodu? 
 

Bc. Jana Růžičková Ostrava Světový týden 
respektu k porodu

Poradny porodní asistentky  Brno, 
Praha, 

Ivančice, 
Ostrava 

 

 

Informační portál pro porodní asistentky a těhotné ženy a rodiče na www.unipa.cz

V roce 2010 zprovoznila Unie porodních asistentek nové internetové stránky 
www.unipa.cz, které jsou nově koncipovány jako služba třem hlavním cílovým skupinám. 
Informace a služby jsou řazeny do sekcí podle těchto cílových slupin. V roce 2011 jsme 
průběžně zveřejňovaly nové články na téma těhotenství, porod a péče o dítě. Pro porodní 
asistentky jsme umisťovaly aktuální informace o legislativních změnách a představovaly jsme 
nejnovější zahraniční výzkumy. 

http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/


 

Technické údaje za první pololetí roku 2011:  

6000 návštěvníků 

20 000 zobrazených stránek 

S-rank 4/10 

 

Konference Aktivní rodičovství 

 

15. 10. 2011 proběhl v Brně III. ročník konference Aktivní 
rodičovství (www.aktivnirodicovstvi.cz). Již tradiční akce letos 
přinesl hosty jako Tom Hodgkinson, Jaroslav Dušek, či Helena 
Máslová, kteří hledají alternativy k rodičovským přístupům a 
také témata mapující život ženy, mateřství ale i psychický 
vývoj nenarozených dětí. Brno se tak stalo po úspěšném 
festivalu Světový týden respektu k porodu místem setkávání 
rodičů, kteří hledají vlastní cesty při naplňování své rodičovské 
role. Během celého dne byl k dispozici stánek Unie porodních 
asistentek s poradnou. Letos se konference zúčastnilo 500 
divaček a diváků. Unie porodních asistentek byla jednou ze 
spolupořádajicích organizací.  

 

Světový týden respektu k porodu 

Unie porodních asistentek se zúčastnila Světového týdne respektu k porodu v Praze, Brně a 
Ostravě. Informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství  proběhl i na mnoha 
místech.  UNIPA na svých stránkách 
(www.unipa.cz) propagovala i akce porodních 
asistentek v regionálních centrech. Záštitu nad 
brněnským festivalem převzal Odbor zdraví 
Magistrátu města Brna. Každý den v týdnu 
nabídl velmi bohatý program, například 
přednášku o roli otce u porodu, autorské čtení 
z nové knihy „Bonding - porodní radost“ nebo 
seminář s porodní asistentkou Ivanou 
Königsmarkovou a mnoho dalších zajímavých 
akcí. 

„Do Světového týdne respektu k porodu jsme se zapojili hlavně proto, že se nechceme smířit 
s tím, že české ženy nemají, na rozdíl od například anglických, německých či dánských žen 
možnost volit, kde a jak přivedou na svět své dítě. V České republice je jen omezená 
možnost rodit pouze s porodní asistentkou. Úplně chybí možnost porodit v porodním domě.“ 
vysvětluje Kateřina Klíčová z Unie porodních asistentek, jedna z organizátorek akce. 

 

http://www.aktivnirodicovstvi.cz/
http://www.aktivnirodicovstvi.cz/
http://www.unipa.cz/


 

Bezplatná on- line poradna na www.unipa.cz

 

V roce 2011 otevřela Unie porodních asistentek na svých stránkách www.unipa.cz on-
line poradnu pro těhotné ženy a rodiče. V poradně odpovídají jako dobrovolnice zkušené 
porodní asistentky v primární péči. Poradna je určena pro všechny, kteří potřebují odpornou 
pomoc, kontakty na spolupracující instituce nebo psychickou podporu. Do poradny píší i 
rodiče, kteří hledají doplňující informace k tomu, co se dozvěděli u lékaře nebo v médiích 
(např. v otázkách očkování, nefarmakologických metod zvládání porodních bolestí nebo 
výživy dítěte). V roce 2011 plánujeme propojit poradnu s databází otázek a odpovědí, tak, 
aby odpovědi mohly sloužit opakovaně.  

 

Interaktivní mapa obsahující vizitky porodních asistentek  

 

 

Na internetových stránkách 
www.unipa.cz nabízíme ženám možnost 
kontaktovat porodní asistentku v primární péči 
přímo ve svém okolí. Interaktivní mapa 
obsahující vizitky porodních asistentek 
v regionech obsahuje i nabídku služeb, které 
porodní asistentka nabízí. 

 
 
 
 
Putovní poradny porodních asistentek 

 
 

 

Unie porodních asistentek otevírá i putovní poradnu 
porodních asistentek (individuální poradenství přímo 
v místě akce) v rámci otevřené konference Aktivní 
rodičovství (http://aktivnirodicovstvi.cz/) nebo v rámci 
Světového týdne respektu k porodu 
(http://www.respektkporodu.cz/). nie porodních asistentek 
nabízí těhotným ženám informace i prostřednictvím médií, 
účastní se besed a kulatých stolů.  

 

 

http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/
http://aktivnirodicovstvi.cz/
http://www.respektkporodu.cz/


 

 

Ovlivňování veřejné politiky za účelem zkvalitnění péče v porodnictví 

 

 Unie porodních asistentek podává 
připomínky k zákonům a vyhláškám  

 V roce 2011 se jako členská 
organizace České ženské lobby 
podílela na formulování „Výzvy za 
bezpečný porod“ 

 Zástupkyně UNIPA vystoupily na 
protestním shromáždění „Chceme péči 
samostatné porodní asistentky“ 

 

Unie porodních asistentek opakovaně navrhuje následující opatření:  

 

 jasné stanovení role porodní asistentky tak jak je to běžné ve světě (tzn. o zdravé 
těhotné pečuje porodní asistentka a o rizikové ženy pečuje lékař)  

 ustanovení pracovní skupiny při MZ, která připraví 
koncepci porodní péče 

 umožnit porodním asistentkám registrovat se jako 
samostatně pracující zdravotnický pracovník v primární 
péči (v současné době Krajské úřady odmítají tuto 
registraci porodním asistentkám udělovat) 

 rozvoj sítě samostatných porodních asistentek, které 
pečují o ženu v průběhu těhotenství, během porodu a 
po porodu 

 možnost spolupráce soukromé porodní asistentky 
s porodnicí 

 umožnění vzniku porodních domů  

 

 

 

 

 



 

Jak nás můžete podpořit? 

V roce 2011 vyhlásila UNIPA veřejnou sbírku „Bábovka pro porodní bábu!“ a zahájila prodej 
tvořivého setu Skřítek Chrastík. 

 

Ještě v padesátých letech minulého století 

docházely k porodům porodní báby. Pečovaly o 

ženu i před porodem a pomáhaly s péčí o miminko 

po porodu. Po porodu se rodička ocitla v kůtě, kam 

za ní často mohla jen porodní asistentka. Žena zde 

odpočívala, seznamovala se se svým dítětem a 

příbuzní jí sem nosili různé laskominy. Protože 

rodiče často neměli peníze na vyplacení porodní 

báby, platili ji v naturáliích. Porodní bába tak v některých krajích dostávala i buchtu 

nezvyklého tvaru, které se, podle povolání příjemkyně, začalo říkat bábovka. 

 

I DNES POTŘEBUJÍ ŽENY SVOU PRŮVODKYNI PORODEM. 

I DNES POTŘEBUJÍ PORODNÍ ASISTENTKY VAŠI PODPORU. 

Unii porodních asistentek můžete podpořit: 

‐ příspěvkem do pokladničky v rámci veřejné sbírky nebo na konto sbírky 209297300/ 
0300  

‐ zakoupením tvořivého setu „Skřítek Chrastík“ 
‐ můžete se stát individuálním nebo firemním dárcem UNIPA 

Díky Vaší podpoře budeme moci  

 
‐ provozovat bezplatnou on-line poradnu porodních asistentek (www.unipa.cz),  
‐ organizovat Světový týden respektu k porodu  
‐ podporovat rozvoj sítě samostatně působících porodních asistentek 
‐ usilovat o zkvalitnění porodní péče v České republice 

 

Pokud byste chtěli občanské sdružení Unie porodních asistentek podpořit, obraťte  

 se, prosím, na výkonnou ředitelku UNIPA Mgr. Kateřinu Hájkovou Klíčovou na adresu: 
klicova@unipa.cz.

Bankovní spojení na UNIPA je: 200072631/0300. 

 

http://www.unipa.cz/
mailto:klicova@unipa.cz


 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem individuálním a firemním dárcům, kteří v roce 2011 Unii porodních 
asistentek podpořili.  

Také děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se spolu s námi podíleli 
v průběhu celého roku na aktivitách UNIPA. 

 

Spolupráce: 

Hnutí za aktivní mateřství, Aperio, Česká asociace dul, Nesehnutí, Liga lidských práv 

Brána k dětem, časopis Děti a my  

Členství: 

Česká ženská lobby 
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