


Slovo prezidentky

Milé kolegyně, přátelé.

V minulém roce se nám povedlo mnoho skvělých věcí.

Vydali jsme novou těhotenskou průkazku doplněnou o informace pro ženy o možnostech péče, manuál pro porodní
asistentky Péče v krizových situacích, gravidimetr, překládáme odborné zahraniční texty, zúčastňujeme se jednání,
která by měla vést  k nápravě postavení porodních asistentek v ČR a mnoho dalšího.  To vše jen za minimální
náklady. Většinu provádíme dobrovolnicky, avšak všechno bez peněz nejde – překlady, grafika, tisk, cesty a jiné. 

Nicméně jsme se jako UNIPA dostali do trochu svízelné situace. Nedostali jsme dotaci, která nám pomáhala do
značné míry naplňovat to, co jsme si  představovali,  že pro porodní asistentky budeme dále dělat,  a hrozí,  že
budeme  muset  mnohé  aktivity  vynechat.  Přesto  věřím,  že  se  nám  podaří  tuto  nepříznivou  dobu  překlenout
a budeme moci v naší práci pokračovat dál bez omezení.

Ivana Königsmarková
komunitní 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 členem:

l Mezinárodní konfederace porodních asistentek    

l Evropské asociace porodních asistentek   

l Asociace veřejně prospěšných organizací  

l Česká ženská lobby  

l Klub fundraiserů Českého centra fundraisingu  

l Slušná firma  

https://slusnafirma.cz/slusna-firma/unie-porodnich-asistentek/
http://fundraising.cz/
http://www.czlobby.cz/
https://www.avpo.cz/
http://www.europeanmidwives.com/
http://internationalmidwives.org/


Lidé v Unii porodních asistentek 

Kontaktní osoba

 
Mgr. Kateřina 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 a 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 2017 sešla
16. listopadu.



Členství 

V  roce  2018  měla  Unie  porodních  asistentek  140
aktivních členek z  řad komunitních i  nemocničních
porodních asistentek a studentek porodní asistence.
Členství  v  Unii  porodních  asistentek  je  otevřeno
všem  porodním  asistentkám  bez  ohledu  na  místo
výkonu  jejich  povolání.  Podrobnosti  o  členství
najdete na našich webových stránkách.

Spolupráce

Unie porodních asistentek v rámci pracovní skupiny při České ženské lobby spolupracuje s řadou neziskových
organizací. Mezi organizace s nimiž spolupracujeme nejčastěji 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 také v kontaktu 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 95 dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad studentek a rodičů, kteří nám pomáhají
s pořádáním akcí nebo nám poskytují svoji pomoc v rámci své profese: pomáhají s webem, překlady, grafickým
zpracováním plakátů nebo s jazykovými korekturami.

https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/pro-zajemkyne-o-clenstvi/


Co se nám podařilo v roce 2018

l Vytvořili jsme dokumentaci pro porodní asistentky
l Sestavili jsme těhotenské průkazky a průvodce těhotenství  m   
l Navrhli jsme gravidimetry pro praxi porodních asistentek
l Vydávali jsme odborné materiály, stanoviska a doporučení
l Spustili jsme web pro rodiče kdejemojeporodniasistentka.cz
l Uspořádali jsme deset odborných kurzů a seminářů pro porodní asistentky
l Natočili jsme on-line kurz „Podnikání pro porodní asistentky“
l Vytvořili jsme manuál „Akutní stavy v porodnictví“ a „Jak se stát komunitní porodní asistentkou“
l Připravili jsme kazuistický seminář
l Zhotovili jsme informační a osvětový leták „Kdo je porodní asistentka“
l Pokračovali jsme v provozování poradny porodní asistentky a mapy porodních asistentek 
l Pokročili jsme v profesionalizaci organizace
l Rozšířili jsme oslavy Mezinárodního dne porodních asistentek s názvem „Piknik s porodní asistentkou“ do

dalších měst České republiky  
l Spolupořádali jsme Světový týden respektu k porodu a veřejnou konferenci Aktivní rodičovství

https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/
https://www.unipa.cz/poradna/
https://www.unipa.cz/porodni-asistentka/
https://www.unipa.cz/produkt/kurz-zaklady-podnikani-pro-porodni-asistentky/
https://www.unipa.cz/udalosti/
https://kdejemojeporodniasistentka.cz/
https://www.unipa.cz/produkt/gravidimetr/
https://www.unipa.cz/produkt/tehotenska-prukazka-a-pruvodce-tehotenstvim/
https://www.unipa.cz/produkt/tehotenska-prukazka-a-pruvodce-tehotenstvim/


Fundraising

V  roce  2018  se  nám  v  oblasti  fundraisingu  dařilo.
Podpořilo  nás 218  dárců  (33  pravidelných  a  185
jednorázových) částkou 454 460 Kč. To je o 202 000
Kč více než v roce předešlém.
Finanční  dary  se  nám  podařilo  získat  i  díky
ambasadorovi našeho projektu „Kde je moje porodní
asistentka“, Ivo Bystřičanovi.

Darujme - darujme.cz

Nadále pokračujeme ve spolupráci  s  portálem darujme.cz,  prostřednictvím kterého je  možné UNIPA poukázat
jednorázový či pravidelný finanční příspěvek. Vytvořili jsme zde darovací stránku a hlavní projektovou stránku Unie
porodních asistentek. V roce 2018 jsme na darujme.cz otevřeli 5 projektů. Podařilo se nám získat celkem 205 310
Kč od 193 dárců.

Společně k porodu – spolecnekporodu.cz

I nadále vytváříme, spravujeme a aktualizujeme dárcovský web „Společně k porodu“, který byl vytvořen v roce
2017 v rámci listopadové akce Giving tuesday.

https://www.darujme.cz/projekt/1201277
https://www.darujme.cz/projekt/1201277
https://www.spolecnekporodu.cz/
https://www.darujme.cz/
https://www.darujme.cz/


Projekty

Unie porodních asistentek – vize 2021 (2016–2018)

Projekt si kladl 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 přispěl k vytvoření
profesionálního  týmu.  Organizace  má  stanoveny
dlouhodobé  cíle  v souladu  s  posláním  a  vizí
a disponuje nástroji pro evaluaci aktivit. UNIPA se díky
projektu  stala  silnou  a stabilizovanou  neziskovou
organizací. 
Projekt  Unie  porodních  asistentek  –  vize  2021
(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045)  byl  podpořen
v rámci  programu  Operační  program  zaměstnanost
a byl  součástí  výzvy  Budování  kapacit
a profesionalizace NNO.

Porodní asistentka: odbornost a respekt (2018) 

Projekt  „Porodní  asistentka:  odbornost  a  respekt“
obsahoval tyto oblasti:  

l Podpora rozvoje  sítě  komunitních porodních
asistentek a porodních domů  

l Zvyšování odbornosti porodních asistentek  
l Odborná  podpora  studentek  porodní

asistence  
l Propagace  práce  porodních  asistentek

směrem k veřejnosti 

Projekt byl  podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády
ČR  v  rámci  programu  Podpora  veřejně  účelných
aktivit  nestátních  neziskových  organizací  v  oblasti
rovnosti žen a mužů.



Profesionalizace organizace

Postupně se snažíme zefektivňovat a zjednodušovat naší práci.  Vytváříme databáze kontaktů a správu členek
UNIPA. Část týmu absolvovala školení o databázích.

Zaměřili  jsme  se  i  na  firemní  kulturu  organizace,  především  vznik  virtuální  kanceláře  (vzhledem k  tomu,  že
organizace nemá fyzickou kancelář, je nutný dobrý systém sdílení a reportingu). V důsledku těchto kroků pracuje
organizace efektivněji a úsporněji. Vytvořili jsme směrnici firemní kultury.



Naše cílové skupiny 

Porodní asistentky 

Hájíme práva  porodních  asistentek,  podporujeme  odborný  i  společenský  rozvoj  oboru,  zveřejňujeme  aktuální
informace  z  oboru,  mapujeme  a  prosazujeme  legislativní  změny,  přinášíme  praktické  informace  na  unipa.cz,
pořádáme  kurzy a semináře v rámci  celoživotního vzdělávání porodních asistentek,  profesi  porodní  asistentky
mediálně prezentujeme. 

Studentky porodní asistence 

Nabízíme praxe u porodních asistentek v komunitní péči a odborné a metodické konzultace bakalářských prací,
podporujeme setkávání  studentek a  zkušenějších kolegyň,  pořádáme kurzy  a  semináře  v  rámci  celoživotního
vzdělávání porodních asistentek, začínající porodní asistentky pak podporujeme při zakládání praxe po ukončení
studia.

https://www.unipa.cz/udalosti/
http://www.unipa.cz/


Těhotné ženy a jejich rodiny 

Pořádáme semináře a kurzy, provozujeme  on-line poradnu porodních asistentek a databázi otázek a odpovědí,
vytváříme interaktivní mapu kontaktů na porodní asistentky v okolí bydliště, prosazujeme práva žen zvolit si místo
porodu a osobu, která je bude u porodu doprovázet, zveřejňujeme aktuální články na webu unipa.cz nabízející
informace o normálním porodu a kontaktním rodičovství.

Široká veřejnost 

Činnost a výstupy Unie porodních asistentek plní i osvětovou úlohu směrem k široké veřejnosti. Představujeme
profesi  porodní asistentky,  ukazujeme její  přínosy a kvality.  Považujeme za důležité informovat o nejnovějších
poznatcích vědy, seznamujeme veřejnost s tím, co je v rozvinutých zemích v péči o těhotné ženy a rodičky a jejich
rodiny běžné.

https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/
https://www.unipa.cz/poradna/


Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2018

Vzdělávání porodních asistentek

Celoživotní  vzdělávání  porodních  asistentek  považujeme  za  velmi  důležité.  Snažíme  se  proto  porodním
asistentkám každoročně přinášet možnost účastnit se kurzů a seminářů, které je seznámí s nejnovějšími poznatky
v oboru nebo jim pomohou v jejich práci.
V  roce  2018  jsme  uspořádali  10  odborných  kurzů  a  seminářů,  kterých  se  zúčastnilo  celkem 172  porodních
asistentek.

Název vzdělávací akce Místo Lektor/ka
Podnikatelské minimum pro PA Olomouc Viktor Kustein
Péče o novorozence Praha Marcela Peremská, Věra Nováková
Jak se stát komunitní PA Praha Kristina Neubertová Zemánková
Jak vést poradnu PA Olomouc Kristina Neubertová Zemánková
Jak vést předporodní kurz Praha Kristina Neubertová Zemánková
Nácvik akutních a krizových situací Brno Barbara Hanachová
Kazuistický seminář Brno Terezie Hradilková
Komunikace v akutních a krizových 
situacích 

Brno Jana Brzkovská 

Porodní poranění a jeho vliv na 
sexualitu ženy

Pardubice Kristina Neubertová Zemánková

Resuscitace novorozence Brno Kristina Neubertová Zemánková, Tereza Vicherek 

https://www.unipa.cz/udalosti/2017-01/


Zájemcům rozesíláme  pozvánky  na  semináře  mailem.  K  odebírání  pozvánek  se  lze  přihlásit  prostřednictvím
formuláře dostupného na našich webových stránkách.

Odborná záštita nad vzdělávacími akcemi

Společně  s  Českou konfederací  porodních  asistentek
(ČKPA)  jsme  v  návaznosti  na  zrušení  kreditního
systému  pro  porodní  asistentky  vypracovali  systém
udělování  odborné  záštity nad  vzdělávacími  akcemi.
V roce 2018 jsme udělili odbornou garanci 51 externím
vzdělávacím institucím.

Prezentace organizace a čerpání informací ze zahraničí

Jako členská organizace Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních
asistentek (EMA) jsme neustále v propojení se zahraničím, kde čerpáme podklady a inspiraci pro naší práci.  Na
začátku roku jsme se zúčastnili na Velvyslanectví  Kanady v České republice schůzky neziskových organizací,
které prosazují  pozitivní  změny  v oblasti  ženských  práv  v České  republice,  především rovnost  žen  v politické,
sociální i ekonomické sféře. 

https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/centrum-vzdelavani/odborna-garance/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform


Supervizní skupina 

V  roce  2018  pokračovala  Unie  porodních  asistentek  v  organizaci  pražské  i  brněnské  supervizní  skupiny  pro
porodní  asistentky.  Skupiny  se  sešly  každá  šestkrát  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.  Mezi členkami zájem o supervizi  neustále roste. Unie
porodních  asistentek  považuje  supervizi  za  důležitou  součást  celoživotního  vzdělávání.  Skupiny  budeme
podporovat i nadále. 

Odborná intervize / Kazuistický seminář

V první  polovině roku (13.  6.)  jsme uspořádali  odbornou intervizi.  V listopadu (16.  11.)  se konal první  z nově
zavedených kazustických seminářů. Je to setkání porodních asistentek a studentek porodní asistence, na kterém
sdílí  případy  z praxe  a vzájemně  se  tak  obohacují  o zajímavé  situace,  způsoby  přístupů,  metod  a řešení.
V budoucnu plánujeme pořádat 2 kazuistické semináře ročně.

Materiály a podklady k práci

Vytvořili  jsme  těhotenskou  průkazku  a  průvodce  těhotenstvím,  která kromě  prostoru  pro  zápis  o  průběhu
těhotenství obsahuje i  spoustu informací o období těhotenství a o porodu.  Zároveň jsme vydali manuál Akutní
a     méně  obvyklé  stavy  v  pordnictví  .  Jde  o  výčet  akutních  stavů  v  těhotenství  a  při  porodu  a  jejich  řešení,
zpracovaných v přehledné formě tak, aby bylo možné se rychle a jednoduše orientovat.

https://www.unipa.cz/produkt/manual-akutni-a-mene-obvykle-stavy-v-porodnictvi/
https://www.unipa.cz/produkt/manual-akutni-a-mene-obvykle-stavy-v-porodnictvi/
https://www.unipa.cz/produkt/tehotenska-prukazka-a-pruvodce-tehotenstvim/


Odborná sekce Unie porodních asistentek vydávala zahraniční překlady a zahraniční standardy péče. Vydali jsme
také  několik  odborných  stanovisek a  doporučení  (např.  mlčenlivost,  práce  s  osobními  údaji  a  dokumentací,
respektování informovaného souhlasu a práv rodiček).

Vytvořili  jsme manuál  „Jak se stát  komunitní  porodní  asistentkou“  a  natočili  jsme on-line kurz  „Podnikání  pro
porodní asistentky“.

Porodním asistentkám poskytujeme prostor pro komunikaci a konzultace v rámci facebookové podpůrné skupiny
pro členky Unie  porodních asistentek a v součinnosti  s  Ligou lidských práv odborné a právní  poradenství  při
zakládání komunitní praxe a vyjednávání s krajskými odbory zdraví a pojišťovnami.

https://www.unipa.cz/produkt/kurz-zaklady-podnikani-pro-porodni-asistentky/
https://www.unipa.cz/produkt/kurz-zaklady-podnikani-pro-porodni-asistentky/
https://www.unipa.cz/rubrika/pro-porodni-asistentky/odborna-sekce/odborna-stanoviska/
https://www.unipa.cz/rubrika/pro-porodni-asistentky/odborna-sekce/clanky-vyzkumy/


Propagace porodních asistentek a média

Chceme, aby byla práce porodních asistentek vidět. Prezentovali jsme porodní asistentky na tématických akcích –
např. Piknik s porodní asistentkou, NGO market, Světový týden respektu k porodu a další. 

Chceme také, abychom byli slyšet. Vyjadřujeme se k důležitým tématům, vydáváme tiskové zprávy, poskytujeme
vyjádření a rozhovory tištěným i online médiím, televizi  a rozhlasu. Spolupracujeme s médii  pro těhotné ženy.
Publikujeme rozhovory v časopise Těhule.

Členkám Unie porodních asistentek poskytujeme mediální poradenství.

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 (např. Seminář
v Senátu Parlamentu ČR "Současný stav porodní asistence. A co dál?"). Spolu s dalšími organizacemi pořádáme
happeningy a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním tématům (např. jednání Evropského soudu pro lidská práva).

https://www.unipa.cz/rubrika/media/tiskove-zpravy/


Aktivity pro studentky porodní asistence

Uspořádali jsme přednášku na katedře porodní asistence MU LF v Brně na téma Metodologie bakalářských prací.

V roce 2018 proběhlo 1 setkání studentek porodní asistence (19. 10.). Na programu byla odborná a metodologická
přednáška a diskuze o potřebách studentek porodní asistence v teorii i praxi. 
Mimo tato setkání měly studentky možnost diskutovat, získávat informace a předávat si zkušenosti ve facebookové
skupině Studentky porodní asistence.

Revidovali jsme anglicko-český slovníček odborných pojmů a vytvořili jsme česko-anglickou verzi.

https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2017/07/slovnicek_pro_PA_cj_aj.pdf
https://www.facebook.com/groups/531825223687176/


Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny 

Přednášky a poradenství

Uspořádali jsme dvě přednášky pro nastávající rodiče: Právní aspekty a péče o miminko po porodu a poskytovali 
jsme poradenství na akcích pro rodiče.

On-line podpora

Provozovali jsme on-line poradnu porodní asistentky pro veřejnost, aktualizovali jsme mapu porodních asistentek. 
Postupně také aktualizujeme informace na webových stránkách. Dvakrát ročně informujeme veřejnost o novinkách 
nejen v Unii porodních asistentek prostřednictvím newsletteru.

„Kde je moje porodní asistentka?“ - kdejemojeporodniasistentka.cz

Unie  porodních  asistentek  dlouhodobě  pracuje  na zvýšení  dostupnosti  komunitních  porodních
asistentek. Komunitních porodních asistentek je zejména v některých krajích nedostatek. Rozhodli jsme se proto
vytvořit webovou stránku, na které těhotné ženy najdou kontakt na porodní asistentky podle krajů a místa svého
bydliště. V případě, že dostupnou porodní asistentku nenajdou, budou mít možnost na této webové stránce aktivně
oslovit zodpovědné úřady a instituce. Projekt podpořil dokumentarista Ivo Bystřičan.

https://kdejemojeporodniasistentka.cz/
https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/
https://www.unipa.cz/poradna/


Informační materiály

Podařilo se nám vydat informační leták „Kdo je porodní asistentka“ a vytvořit těhotenskou průkazku s užitečnými
informacemi pro těhotné ženy.

Piknik s porodní asistentkou

V rámci každoročních oslav Mezinárodního dne porodních asistentek (5. května) jsme v různých městech České
republiky  pořádali  Piknik  s  porodní  asistentkou.  Jde  o  neformální  květnové  setkání  porodních  asistentek
s veřejností.  Každoročně  se  seznam měst,  kde  se  pikniky  pořádají,  rozrůstá.  Letos  proběhl  Piknik  s  porodní
asistentkou ve 12 městech napříč celou republikou.

Světový týden respektu k porodu (téma: Méně zásahů, více péče) – respektkporodu.cz

Unie porodních asistentek se i v roce 2018 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  unipa.cz  propagovala i akce porodních asistentek, které se
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.  Současně  každý rok provozujeme
poradnu porodní asistentky na festivalu v Praze. 

http://respektkporodu.cz/
https://www.facebook.com/pikniksporodniasistentkou/
https://www.unipa.cz/porodni-asistentka/


Konference Aktivní rodičovství – aktivnirodicovstvi.cz

V roce 2018 uspořádala Unie porodních asistentek s brněnským spolkem Nesehnutí a společností Brána k dětem
již 9. ročník této veřejné konference. Konference Aktivní rodičovství každý rok zaujme více než 500 žen a mužů. 
Tradiční součástí konference byla i poradna porodních asistentek.

http://aktivnirodicovstvi.cz/


Jak se můžete zapojit do našich aktivit

l Přihlaste se k odběru našich novinek, aby vám nic důležitého neuniklo
l Přispějte na naše aktivity na spolecnekporodu.cz nebo darujme.cz
l Zapojte se jako dobrovolník/ce
l Označte naší facebookovou stránku jako “To se mi líbí” a sdílejte informace dál
l Nakupujte na internetu přes givt.cz. Nám tím pomůžete a nezaplatíte nic navíc

http://bit.ly/UniePorodn%C3%ADchAsistentek
https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek/
https://www.darujme.cz/organizace/374
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform


Finanční zpráva za rok 2018
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)



Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)



Plánujeme v roce 2019

l spuštění e-shopu s pomůckami pro porodní asistentk
l kurzy Unie porodních asistentek s českými i zahraničními lektorkami
l setkání delegátek EMA (Evropská asociace porodních asistentek) na září v Praze 
l festival Respekt k porodu, Piknik s porodní asistentkou, konferenci Aktivní rodičovství
l kampaň Kde je moje porodní asistentky
l překlady zahraničních odborných textů a doporučených postupů
l setkání studentek porodní asistence
l vydání pomůcky pro rodiče Můj průvodce těhotenstvím



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
facebook: Unie porodních asistentek 
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