
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Slovo prezidentky 

V roce 2016 jsme velmi pokročily na cestě k profesionalizaci organizace. Díky finanční podpoře dvou projektů 

můžeme realizovat aktivity, které podpoří jednak porodní asistentky v rozvíjení jejich odbornosti, tak i organizaci, 

aby byla v blízké budoucnosti opravdu kvalitním zázemím pro všechny porodní asistentky bez ohledu na to, kde 

pracují – v komunitě, v porodnici i ve výuce porodních asistentek. K tomu přispěje především nově vzniklá 

odborná sekce UNIPA. Jejím úkolem je sledování novinek v oblasti péče o ženu a dítě a jejich překladů do češtiny, 

aby byly dostupné všem. S naší pomocí založily studentky porodní asistence svou vlastní sekci, včetně 

facebookové skupiny, kde mohou diskutovat, sdílet zajímavé informace, svolávat setkání studentek. I v tomto 

roce se konal Piknik s porodní asistentkou, tentokrát nejen v Praze a brně, ale i v dalších městech po celé ČR. 

Podílely jsme se na programu Týdne respektu k porodu. Vznikla další supervizní skupina a založily jsme tradici 

intervizních setkání porodních asistentek. 

 

 

Ivana Königsmarková 

soukromá porodní asistentka,  

prezidentka UNIPA 

 

 

 



 

Kdo 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 asistentky a studentky oboru porodní asistence v České 

republice. 

Historie 

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. 

Unie porodních asistentek je členskou organizací těchto sítí  

 Asociace veřejně prospěšných společností  

 Česká ženská lobby  

 Český klub fundraisingu 

 Evropská asociace porodních asistentek 

 

  



 

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. 

 

Rada Unie porodních asistentek 

Ivana Königsmarková 

prezidentka 

Magdalena Ezrová 

viceprezidentka 

Marie Vnoučková 

viceprezidentka 

Jana Riedlová 

viceprezidentka 

Kristina Neubertová Zemánková 

viceprezidentka

 

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech členek Unie porodních asistentek, která se v roce 2016 sešla 

12. listopadu. Na valné hromadě byla zvolena nová rada Unie porodních asistentek. 



 

Členství 

 V roce 2016 měla Unie porodních asistentek 98 aktivních členek. Vítáme všechny porodní asistentky a studentky 

porodní asistence, které se k nám chtějí připojit. Podmínky členství najdete na www.unipa.cz.  

Kruh přátel UNIPA sdružoval v tomto roce 60 dárkyň a dárců. Velkou část aktivit spolku realizují členky Unie 

porodních asistentek bez nároku na honorář (odpovídají v on-line poradně, natáčí krátké filmy, pořádají 

přednášky, poskytují rozhovory o práci porodních asistentek. Připojte se i Vy! 

Spolupráce 

Unie porodních asistentek v rámci pracovní skupiny při České ženské lobby spolupracuje s řadou neziskových 

organizací. 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. 

V tomto roce jsme spolupracovali s 35 dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří nám pomáhají  

s pořádáním akcí nebo nám poskytují svoji pomoc v rámci svojí profese: pomáhají s webem, překlady, grafickým 

zpracováním plakátů nebo s jazykovými korekturami. 



 

Co se nám podařilo v roce 2016 

 Dosáhnout na dva projekty podpořené Evropskou unií a Úřadem vlády ČR 

 Realizovat pilotní kulatý stůl „Porodní domy a centra porodních asistentek“ 

 Uspořádat šest odborných seminářů pro porodní asistentky 

 Založit odbornou sekci Unie porodních asistentek a vydat první výstupy 

 Založit studentskou sekci UNIPA, facebookovou skupinu Studentky porodní asistence a začít pořádat 

pravidelná setkání studentek porodní asistence 

 Svolat dvě odborná intervizní setkání porodních asistentek 

 Rozšířit oslavy Mezinárodního dne porodních asistentek s názvem „Piknik s porodní asistentkou“ kromě 

Prahy a Brna i do dalších měst České republiky  

 Začít rozesílat pravidelný newsletter, kde informujeme o dění v naší organizaci i mimo ni. Zaměřujeme se 

na nabídku vzdělávacích akcí, novinky z oblasti porodnictví a další zajímavosti 

 Spolupořádat Světový týden respektu k porodu a veřejnou konferenci Aktivní rodičovství 

 



 

Projekty 

Podařilo se nám získat podporu prostřednictvím dvou důležitých projektů. Díky nim můžeme lépe plnit úkoly, 

které jsme si vytyčili. 

Unie porodních asistentek – vize 2021 (2016 – 2018) 

Projekt si klade za cíl profesionalizovat organizaci Unie porodních asistentek v oblastech strategického plánování, 

finančního řízení, propagace a poskytování služeb. Díky pomoci expertů, konzultantů a vzdělávání 

zaměstnanců projekt přispěje k vytvoření profesionálního týmu. Organizace bude mít stanovené dlouhodobé cíle 

v souladu s posláním a vizí a bude disponovat nástroji pro evaluaci aktivit. Po ukončení projektu bude UNIPA 

silnou a stabilizovanou neziskovou organizací. 

Projekt Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045) je podpořený v rámci 

programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO. 

 

 

 



 
Porodní asistentka na dosah (2016) 

Projekt „Porodní asistentka na dosah“ obsahuje tyto oblasti: 

 Podpora rozvoje sítě komunitních porodních asistentek a porodních domů 

 Zvyšování odbornosti porodních asistentek 

 Odborná podpora studentek porodní asistence 

 Propagace práce porodních asistentek směrem k veřejnosti 

 

Projekt je podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit 

nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. 

 

 

 



 

Naše cílové skupiny  

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 profese.  

Studentky porodní asistence 

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 2016  

Odborné vzdělávání 

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 108 porodních asistentek z celé České republiky. 

 

 

Zájemcům rozesíláme pozvánky na semináře e-mailem. K odebírání pozvánek se lze přihlásit prostřednictvím 

formuláře na webových stránkách unipa.cz. 

Název vzdělávací akce Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Jak pracovat s výzkumy v oblasti mateřství Markéta Pavlíková 
 

1 

Zvládání obtížných situací při práci porodní asistentky Daniel Kaucký, Michal Horák 
 

4 

Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy Kristina Neubertová Zemánková 6 4 

Právní aspekty práce porodní asistentky Zuzana Candigliota 6 4 

Respekt k porodu s Marisou Alcalá Marisa Alcalá 
 

4 

Blokády pánve zvláště u žen v těhotenství a po porodu,  
diagnostika a mobilizace 

Alexandra Masnerová 7 4 



 
Supervizní skupina 

v roce 2016 pokračovala Unie porodních asistentek v organizaci pražské supervizní skupiny pro porodní asistentky. 

Kromě toho se nám podařilo otevřít i druhou skupinu v Brně. Skupiny se sešly každá 6krát v tradiční podobě se 

supervizorkou Terezií Hradilkovou a supervizorkou Terezou Janačíkovou Novákovou. 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. 

Skupiny budeme podporovat i nadále. 

Odborná intervizní setkání 

Nově dvakrát ročně svoláváme i intervizní setkání, kde si mohou porodní asistentky předávat vědomosti  

a zkušenosti, řešit své aktuální potřeby a sdílet nejen obtížné momenty, ale i příklady dobré praxe. 

Materiály a podklady k práci 

Vytvořili jsme vzorovou právní a provozní dokumentaci pro založení praxe porodní asistentky, tak abychom 

porodním asistentkám poskytli návod na poskytování péče v souladu s praxí v jiných zemích EU. Porodním 

asistentkám poskytujeme v součinnosti s Ligou lidských práv také právní poradenství při zakládání komunitní 

praxe a vyjednávání s krajskými odbory zdraví a pojišťovnami.  



 
Na začátku roku se nám povedlo založit odbornou sekci UNIPA, díky níž můžeme publikovat např. překlady 

zahraničních podkladů, vydávat standardy péče apod. Nejnovější studie a materiály potřebné k práci mohou 

porodní asistentky najít na webových stránkách unipa.cz. 

Propagace porodních asistentek a média 

Spustili jsme kampaň „Porodní asistentka odbornost 

a respekt“, která si klade za cíl představit porodní 

asistentky veřejnosti a upozornit na potřebu 

povolání porodní asistentky ve společnosti. 

Chceme, abychom byli vidět. Prezentovali jsme 

porodní asistentky na tematických akcích – např. 

Piknik s porodní asistentkou, NGO market, Světový 

týden respektu k porodu a další. 

Chceme, abychom byli slyšet. Vydali jsme 3 tiskové 

zprávy, desetkrát jsme se vyjádřili do tištěných médií 

a dvakrát jsme poskytli rozhovor pro televizi a třikrát 

rozhlasu. Spolupracujeme s médii pro těhotné ženy. 

 
 

 



 
Hájíme práva porodních asistentek 

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 definovat koncepci a priority oboru 

porodní asistence. Své zástupkyně jsme vyslali 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. Spolu s dalšími 

organizacemi pořádáme happeningy a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním tématům (např. jednání Evropského 

soudu pro lidská práva). 

                



 

Aktivity pro studentky porodní asistence 

Studentská sekce 

Na základě potřeb a ohlasů vznikla v roce 2016 Studentská sekce UNIPA. Prostřednictvím které poskytujeme 

studentkám materiály a možnost odborné konzultace. Založena byla také facebooková skupina Studentky porodní 

asistence, která nabízí především prostor k diskuzi mezi studentkami.  

V roce 2016 jsme uspořádali 2 setkání studentek – jedno neformální a jedno pracovní. 

Vzdělávání 

Během roku 2016 jsme vedli a konzultovali 4 bakalářské práce. V Brně a Plzni jsme uspořádali přednášky na 

katedrách porodní asistence. 

                        



 

Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny  

Světový týden respektu k porodu (téma: Mé tělo, mé dítě, mé rozhodování) 

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 babickou, 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.  

Každý rok také provozujeme poradnu porodní asistentky na festivalu v Praze. 

Konference Aktivní rodičovství 

Letošní 7. ročník veřejné konference pořádala Unie porodních asistentek opět s brněnským spolkem Nesehnutí  

a společností Brána k dětem. 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 porodu, vzdělávání nebo 

očkování. 

Tradičním prvkem konference byla i poradna porodních asistentek. 

 



 
Piknik s porodní asistentkou 

V rámci každoročních oslav Mezinárodního dne porodních asistentek jsme v různých městech ČR pořádali Piknik 

s porodní asistentkou. Jde o neformální květnové setkání porodních asistentek s veřejností. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak se můžete zapojit do našich aktivit 

I dnes potřebují ženy svou průvodkyni porodem. I dnes potřebují porodní asistentky vaši podporu. 

Kruh přátel UNIPA 

Můžete se stát individuálním nebo firemním dárcem UNIPA (více na www.unipa.cz). 

Můžete se jako dobrovolník zapojit do našich aktivit. 

Můžete pomoci v rámci své profese. 

Transparentní účet Kruhu přátel UNIPA je: 2400762783/2010. 

Podpořit nás můžete také prostřednictvím bezpečné darovací brány na Darujme.cz. 

 

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). 

 

 



 

Finanční zpráva za rok 2016 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 

 

A. Dlouhodobý majetek celkem

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem

B. I. Zásoby celkem

B. II. Pohledávky celkem

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

Označení

A. Vlastní zdroje celkem

A. I. Jmění celkem

A. II. Výsledek hospodaření celkem

B. Cizí zdroje celkem

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

B. III. Krátkodobé závazky celkem

B. IV. Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem

1 293

1 558

-15

98

číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k poslednímu 

dni účetního 

období

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k poslednímu 

dni účetního 

období

číslo 

řádku

-15

181

78

103

1 377

84

98 1 558

1 0815

93 477

16

17

18

19

Součet A. až B. 20

4

Součet A.I. až A.II. 12

13

14

Součet B.I. až B.IV. 15

113

62

51

a b c 3

PASIVA

10

Součet A. až B. 11 98 1 558

5

Součet B.I. až B.IV. 6

7

8

9

2

Součet A.I. až A.IV. 1

2

3

4

a b c 1

Označení AKTIVA



 

Finanční zpráva za rok 2016 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)  

 

A. Náklady 1 782

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 26

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 323

A. III. Osobní náklady 4 427

A. IV. Daně a poplatky 5

A. V. Ostatní náklady 6 6

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8

A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem 10 782

B. Výnosy 11 885

B. I. Provozní dotace 12 469

B. II. Přijaté příspěvky 13 270

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 146

B. IV. Ostatní výnosy 15

B. V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem 17 885

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 103

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 103

146

Činnosti

Označení Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem
Číslo 

řádku

885

5 6 7

26

323

427

782

885

270

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 103

ř. 18 - ř. 9 103

6

Součet A.I. až A.VIII. 782

469

Součet B.I. až B.V.



 

Kontakt 

Unie porodních asistentek, z. s. 

Londýnská 28 

120 00 Praha 2 

 

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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