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Slovo prezidentky

Rok 2015 byl pro Unii porodních asistentek (UNIPA) zásadním v rozhodnutí, kam dál. Na základě strategického
plánování započatého v předchozím roce jsme vykročily na tolik potřebnou cestu profesionalizace organizace
a její upevnění jako silné  profesní organizace. Navázaly jsme na Mezinárodní kongres porodních asistentek,
který se uskutečnil v roce 2014 v Praze a rada Unie porodních asistentek přijala jako závazný dokument
pro své členky Etický kodex ICM (Kodex Mezinárodní konfederace porodních asistentek). Odborné aktivity
Unie porodních asistentek podporují profesionalizaci porodních asistentek. Jsme členem pracovní skupiny 
„Porodnictví“ při Radě vlády pro rovné příležitosti. Jsme členem pracovní skupiny pro vzdělávání v rámci
projektu „Akční plán Zdraví 2020“ při Ministerstvu zdravotnictví České republiky. U příležitosti
Mezinárodního dne porodních asistentek jsme položily základní kámen tradici oslav s názvem 
„Piknik s porodní asistentkou“. Založením „Kruhu přátel UNIPA“ rozšiřujeme okruh těch, kteří mají o péči
porodních asistentek zájem, zajímají se o novinky v oboru a chtějí naši práci podporovat. Pořádáme odborné
kurzy pro porodní asistentky, které si kladou za cíl systematicky podporovat rozvoj sítě komunitních
porodních asistentek.



V rámci projektu České ženské lobby „Hájíme práva českých žen“ se Unie porodních asistentek podílela
na de�nování standardů péče v porodní asistenci a tvorbě informativních materiálů pro těhotné ženy 
a zdravotníky. Spustili jsme nové webové stránky www.unipa.cz, jejichž součástí je i on-line poradna 
porodní asistentky. Spolupořádaly jsme Světový týden respektu k porodu a veřejnou konferenci 
Aktivní rodičovství. Všemi těmito aktivitamise systematicky zasazujeme o práva porodních asistentek,
těhotných žen a jejichrodin. Uplynulé období ukázalo, že si Unie porodních asistentek vybudovala pevné 
místo mezi organizacemi porodních asistentek. Chtěla bych poděkovat všem, kteří svým úsilím, časem,
nápady, prací, �nančními příspěvky a podporou pomáhají na naší společné cestě.

Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek     
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HistorieKdo jsme a co je naším cílem

Unie porodních asistentek, z. s., je neziskovou profesní 
organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. 
Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu
s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění
péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním
asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám
a jejich rodinám. Spolek je demokratickou profesní organizací, 
která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje
porodní asistentkya studentky oboru porodní asistence 
v České republice.

Navazujeme na činnost občanského 
sdružení Unie porodních asistentek, 
které vzniklo v roce 2005 a které se
v roce 2014 v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
transformovalo ve spolek. Spolek je
zapsaný ve veřejném rejstříku
u Městského soudu v Praze pod 
spisovou značkou  L 16213.
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Lidé v unii porodních asistentek

Kontaktní osoba

Mgr. Katěřina Hájková Klíčová
Výkonná ředitelka UNIPA
e-mail.: klicova@unipa.cz
tel.: (+420) 734 637 379

Statutární orgán

Kolektivním statutárním orgánem je rada 
Unie porodních asistentek, která se schází jednou 
měsíčně. Na schůzi rady přijímáme nové členky, 
diskutujeme strategická rozhodnutí, přijímáme 
stanoviska k aktuálním událostem, připravujeme 
akční a vzdělávací plán na následující rok.

Složení rady Unie porodních asistentek

Rada Unie porodních asistentek

Iva Königsmarková
Prezidentka

Marie Vnoučková
Víceprezidentka

Jana Riedlová
Víceprezidentka

Hana Brožová
Víceprezidentka

Nejvyšším orgánem spolku je 
Valná hromada všech členek 
Unie porodních asistentek, která se 
v roce 2015 sešla 7. listopadu. Tato valná 
hromada nebyla volební. Na valné 
hromadě došlo k úpravě stanov 
v souladu s novým občanským zákoníkem.
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Členství

V roce 2015 měla Unie porodních asistentek 91 aktivních členek. Vítáme všechny
porodní asistentky a studentky porodní asistence, které se k nám chtějí připojit. 
Podmínky členství najdete na www.unipa.cz.

V roce 2015 rada Unie porodních asistentek přijala jako závazný dokument pro své 
členky Etický kodex ICM (Kodex Mezinárodní konfederace porodních asistentek).

Kruh přátel UNIPA sdružoval v tomto roce 35 dárkyň a dárců a spolupracoval
s 35 dobrovolnicemi a dobrovolníky. Velkou část aktivit spolku realizují členky 
Unie porodních asistentek bez nároku na honorář (odpovídají v on-line poradně, 
natáčí krátké �lmy, pořádají přednášky, poskytují rozhovory o práci porodních 
asistentek. Dobrovolnice a dobrovolníci z řad veřejnosti pomáhají s pořádáním 
akcí nebo nám poskytují svoji pomoc v rámci svojí profese: pomáhají s webem, 
překlady, gra�ckým zpracováním plakátů nebo s jazykovými korekturami). 
Připojte se i Vy!



Spolupráce
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Unie porodních asistentek v rámci pracovní skupiny při České ženské lobby spolupracuje s řadou 
neziskových organizací. V roce 2015 jsme skupinu koordinovali. Mezi naše nejužší spolupracující 
organizace patří: Hnutí za aktivní mateřství, Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, 
Liga lidských práv, Nesehnutí, Česká asociace dul, Česká konfederace porodních asistentek, 
                                                                                                                                  Porodní dům u Čápa a další.

Jsme v kontaktu také s celou řadou 
iniciativ, petičních výborů a projektů. 
Pravidelně zveme všechny na naše 
akce, například na Piknik s porodní 
asistentkou. Snažíme se, aby naše 
společné snahy vedly k systémové 
změně v porodnictví.
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Unie porodních asistentek je členskou organizací těchto sítí

Asociace veřejně prospěšných společností

Česká ženská lobby  

Český klub fundraisingu 

Co se nám podařilo v roce 2015

Uspořádat 6 odborných kurzů pro porodní asistentky
Založit tradici oslav Mezinárodního dne porodních asistentek s názvem „Piknik s porodní asistentkou“
Systematicky podporovat rozvoj sítě komunitních porodních asistentek
Zapojit se do projektu České ženské lobby „Hájíme práva českých žen“
Provozovat on-line poradnu porodní asistentky
Systematicky podporovat práva porodních asistentek, těhotných žen a jejich rodin
Založit Kruh přátel UNIPA
Spustit nový web www.unipa.cz
Spolupořádat Světový týden respektu k porodu a veřejnou konferenci Aktivní rodičovství



Naše cílové skupiny
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Porodní asistentky

Studentky a porodní asistence

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 profese.

Nabídka praxí u porodních asistentek v komunitní 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.

Těhotné ženy a jejich rodiny

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 rodičovství.



Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2015

Odborné vzdělávání

Unie porodních asistentek připravuje každý rok řadu seminářů
a odborných kurzů, které nabízí porodním asistentkám v rámci
celoživotního vzdělávání. V letošním roce jsme uspořádaly 
celkem 6 odborných kurzů a seminářů. Vzdělávacích akcí 
se zúčastnilo 120 porodních asistentek z celé České republiky.
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Téma seminářů v roce 2015 Lektorka
Počet 

kreditů
Počet 
hodin

Těhotenství a porod očima fyzioterapeutky Vanda Casková 4 8

Cvičení podle trimestrů pohledem fyzioterapeutky Vanda Casková 4 8

Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy Kristina Neubertová 
Zemánková

4 8

Těhotenství a porod očima fyzioterapeutky II. Vanda Casková 4 8

Cvičení podle trimestrů pohledem fyzioterapeutky II. Vanda Casková 4 8

Jak pracovat s výzkumy v oblasti péče v mateřství Markéta Pavlíková 4 6
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Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2015

Pro zájemce rozesíláme pozvánky na semináře e-mailem. K odebírání pozvánek se lze přihlásit přes kontaktní 
formulář na webových stránkách.

Unie porodních asistentek usiluje o vzdělávání svých členek v souladu s principy Evidence Based Care. 
V roce 2015 jsme členkám zprostředkovali pozvánky na mezinárodní pilotní on-line vzdělávací cyklus
s názvem Evidence-Based Midwifery Practice (MOOC). V 6 vzdělávacích modulech přednášely významné
vědkyně z oboru porodní asistence a diskutovaly s porodními asistentkami z celého světa o tom, jak pracovat
s výzkumy a jak nejnovější poznatky vědy převádět do praxe.
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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. Máme svou zástupkyni v pracovní skupině pro vzdělávání porodních asistentek
 při Ministerstvu zdravotnictví, účastníme se jednání projektu Akční plán pro zdraví 2020, kde se snažíme
 de�novat koncepci a priority oboru porodní asistence. Své zástupkyně jsme vyslaly i do pracovní skupiny
 při Radě vlády pro rovné příležitosti mužů a žen.

Dále Unie porodních asistentek hájí zájmy porodních asistentek v odborných i v laických diskuzích. 
Příkladem může být systematická práce v rámci projektu „Hájíme práva českých žen“ při České ženské lobby. 
Jedním z výstupů projektu je schválení doporučených postupů pro porodní asistentky, vydání informačních 
letáků pro rodiče a zdravotníky, provoz webových stránek www.normalniporod.cz. Spolu s dalšími 
organizacemi pořádáme happeningy a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním tématům (např. jednání
Evropského soudu pro lidská práva).

Hájíme práva porodních asistentek

Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2015
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I v roce 2015 pokračovala Unie porodních asistentek v organizaci pražské supervizní skupiny pro porodní 
asistentky. Skupina se sešla pětkrát v tradiční podobě se supervizorkou Terezií Hradilkovou. 
Unie porodních asistentek je zatím jediná profesní organizace, která pravidelně supervizi porodním 
asistentkám nabízí. Z řad členek zájem o supervizi roste. Unie porodních asistentek považuje supervizi
za důležitou součást celoživotního vzdělávání. Skupinu budeme podporovat i nadále. V roce 2016 
plánujeme otevření druhé supervizní skupiny v Brně a také pravidelná intervizní setkání komunitních 
porodních asistentek.

Supervizní skupina

Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2015
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Aktivity pro studentky porodní asistence

Studentkám porodní asistence nabízí Unie porodních asistentek informace týkající se studia, inspirativní
setkání se zkušenějšími kolegyněmi v rámci seminářů nebo praxí a metodologické a odborné vedení 
bakalářských prací. Nově nabízíme zveřejnění studentských dotazníků na webových stránkách
www.unipa.cz a na facebookovém pro�lu Unie porodních asistentek. Studentky oboru porodní
asistence se mohou už v průběhu svého studia stát členkami Unie porodních asistentek a čerpat četné 
výhody.

V roce 2015 byly ve spolupráci s Unií porodních asistentek obhájeny tyto dvě bakalářské práce: 
 Analýza dokumentace porodních asistentek (autorka Dagmar Lovecká, Lékařská fakulta MU, Brno),
 Dostupnost péče samostatných porodních asistentek působících v ČR (autorka Romana Kramná, 
          Lékařská fakulta MU, Brno).

Pravidelně také přednášíme studentkám porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
v Brně na téma: Jak si vybrat téma bakalářské práce. V roce 2016 chystáme založení studentské sekce 
a velké setkání studentek oboru porodní asistence z celé České republiky.
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Unie porodních asistentek se i v roce 2005 zúčastnila Světového týdne respektu k porodu v Praze, Brně 
a dalších městech. Informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství  je tradiční akcí, do které
se zapojujeme (např. přednáškami Cesta ke spokojenému porodu, Budu babičkou, Právní výbavička 
nejen do porodnice).  Unie porodních asistentek na svých webových stránkách www.unipa.cz propagovala
i akce porodních asistentek, které v rámci Světového týdne respektu k porodu pořádaly v regionálních
centrech. Porodní asistentky také jezdí přednášet do mateřských center, která se v tomto týdnu do oslav 
zapojují (např. přednáška Komunitní péče porodní asistentky v Mateřském centru Svítání v Nymburce
nebo přednáška Podpora normálního porodu v Rodinném centru Kulíšek v Mladé Boleslavi). Každý rok
také provozujeme poradnu porodní asistentky na festivalu v Praze.

Světový týden respektu k porodu (téma roku 2015: Komplexní a láskyplná péče)
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Letošní 6. ročník veřejné konference pořádala Unie prodních asistentek opět s brněnským spolkem
Nesehnutí a společností Brána k dětem. Tento ročník moderovala Simona Babčáková. Konference
Aktivní rodičovství, která každý rok zaujme více než 500 žen a mužů, se v letošním ročníku zaměřila
na svobodnou volbu v oblastech výchovných stylů, místa volby porodu, vzdělávání nebo očkování.
Dopolední program byl zahájen diskuzí Martiny Suchánkové z organizace Rozalio a právničky 
Zuzany Candiglioty na téma Očkování – svobodná volba? Pozvaly jsme také známou lékařku
Helenu Máslovou s tématem Reprodukční strategie. Odpoledne patřilo zahraničím lektorkám: 
Joanna Faber se zaměřila na sourozeneckou rivalitu a Evelin Kirklionis se věnovala tématu Nošení dětí.
O změnách tradičních rolí v rodině promluvili psycholog Honza Vávra a horský průvodce Honza Harnoš .
Promluvili o tom, jaké to je, když táta zůstane s dětmi doma. Tradičním prvkem konference byla i poradna
porodních asistentek.

Konference Aktivní rodičovství     
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Krátké �lmy o těhotenství, porodu a péči o miminko

Od roku 2013, kdy jsme navázali spolupráci s dokumentaristkou Lenkou Cingrošovou, propagujeme 
respektující a odbornou péči porodní asistentky pomocí krátkých �lmů o těhotenství, porodu a péči o dítě. 
I v roce 2015 jsme �lmy promítaly na přednáškách a dále aktivně propagujeme pomocí sociálních sítí. 
Filmy lze zhlédnout na našich webových stránkách www.unipa.cz nebo na www.youtube.com. 
Názvy �lmů jsou: 
 Kdo je porodní asistentka,
 Jak podpořit zdravé těhotenství,
 Jak se připravit na normální porod, 
 Proč kojit své dítě,
 Vyzkoušejte látkové pleny,
 Nošení dětí v šátcích. 
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Internetové stránky www.unipa.cz  jsou nově koncipovány jako informační kanál dvěma 
cílovým skupinám: 1) těhotné ženy a 2) porodní asistentky a studentky porodní asistence.  
Informace a služby jsou řazeny do sekcí podle těchto cílových skupin. V roce 2015 prošly 
internetové stránky modernizací a průběžně doplňujeme texty na téma těhotenství, porod
a péče o dítě. Pro porodní asistentky uvádíme aktuální informace o legislativních změnách
a představujeme nejnovější zahraniční výzkumy.

Informační portál pro porodní asistentky, těhotné ženy a rodiče

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 dané porodní asistentky nabízí.  Aktualizace mapy porodních asistentek
ze strany klientek a klientů je ve spolupráci s Unií porodních asistentek možná. 
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Nabízíme také pomoc při hledání porodní asistentky zprostředkováním informací, jak komunikovat 
s kompetentními krajskými úřady  - žádost o péči porodní asistentky najdete na webových stránkách 
www.normalniporod.cz.

Bezplatná on-line poradna

I v roce 2015 provozovala Unie porodních asistentek na svých webových
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 odbornou pomoc, kontakty na spolupracující instituce nebo psychickou podporu. 
V roce 2016 plánujeme propojit poradnu s databází otázek a odpovědí tak, aby odpovědi mohly 
sloužit opakovaně. 
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Facebookový pro�l Unie porodních asistentek

S porodními asistentkami, jejich klientkami i přáteli 
Unie porodních asistentek diskutujeme na našem
facebookovém pro�lu: 
https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek. 
Zveřejňujeme zde aktuální zahraniční studie, 
tiskové zprávy, pozvánky na semináře a odborné kurzy. 
Studentky mohou naším prostřednictvím oslovovat
respondenty a respondentky svých studentských 
výzkumů a rodiče sdílet své zkušenosti a porodní příběhy.

Putovní poradna porodních asistentek

Unie porodních asistentek otevřela i putovní poradnu porodních asistentek (individuální poradenství přímo
 v místě akcí pro rodičovskou veřejnost). Poradna působí např. v rámci Světového týdne respektu k porodu,
 NGO Marketu nebo veřejné konference Aktivní rodičovství. 
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Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny

Na rok 2016 plánujeme:

Poděkování

Děkujeme všem individuálním a �remním dárcům, kteří v roce 2015 Unii porodních asistentek podpořili. 
Děkujeme také všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se spolu s námi podíleli v průběhu celého roku 
na aktivitách Unie porodních asistentek.
Dále děkujeme všem porodním asistentkám, které vedle své práce s klientkami aktivně usilují o změny
v českém porodnictví.
Obrovský dík patří také všem odbornicím a odborníkům, kteří nás na této cestě doprovází.

Založení odborné sekce, která bude především zprostředkovávat aktuální informace ze zahraničí.
Založení studentské sekce, která bude podpůrnou sítí pro studentky porodní asistence.
Realizaci projektu „Porodní asistentka na dosah“.
Kulatý stůl na podporu vzniku porodních domů a center.
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Jak se můžete zapojit do našich aktivit

Kruh přátel UNIPA

Můžete se stát individuálním nebo �remním dárcem
UNIPA (více na www.unipa.cz).
Můžete se jako dobrovolník zapojit do našich aktivit.
Můžete pomoci v rámci své profese.

I DNES POTŘEBUJÍ ŽENY SVOU PRŮVODKYNI PORODEM.
I DNES POTŘEBUJÍ PORODNÍ ASISTENTKY VAŠI PODPORU.

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 Unii porodních 
asistentek, z. s., podpořit, obraťte se, 
prosím, na koordinátorku Kruhu přátel
UNIPA Romanu Kramnou (info@unipa.cz).

Transparentní účet Kruhu přátel UNIPA je: 
2400762783/2010.
Podpořit nás můžete také prostřednictvím bezpečné
darovací brány na Darujme.cz.
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Číslo
řádku

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2 11

Služby celkem 3 168

Osobní náklady celkem 4 110

Daně a poplatky celkem 5

Ostatní náklady celkem 6 5

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7

Poskytnuté příspěvky celkem 8 4

Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 298
B. Výnosy 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 32

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13

Aktivace celkem 14

Ostatní výnosy celkem 15

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16

Přijaté příspěvky celkem 17 194

Provozní dotace celkem 18 123

Výnosy celkem 19 349
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

Činnosti
Označení Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

I. 11

II. 168

III. 110

IV.

V. 5

VI.

VII. 4

VIII.

298

I. 32

II.

III.

IV.

V.

VI. 194

VII. 123

349
51 51

51 51
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       dni účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý �nanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem 98
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem 5
III. Krátkodobý �nanční majetek celkem 93
IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 98

      dni účetního 
období

A. Vlastní zdroje celkem 113
I. Jmění celkem 62
II. Výsledek hospodaření celkem 51
B. Cizí zdroje celkem -15
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem -15

Pasiva celkem 98

číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. 
Označení AKTIVA

řádku účetního období

a b c 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. 
Označení PASIVA

řádku účetního období
a b c 3 4

12
13
14
15

20

16
17
18
19
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Kontakt

Unie porodních asistentek, z. s.
Londýnská 28,
Praha 2, 120 00

číslo účtu: 200072631/0300

IČO: 270 16 111

tel: +420 734 637 379
e-mail: klicova@unipa.cz
www.unipa.cz
https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek
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