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SLOVO PREZIDENTKY
Milé kolegyně, přátelé a podporovatelé UNIPA,

rok 2020 byl pro všechny rokem změn. Hned v jeho počátku se před námi objevila nová výzva v podobě pandemie COVID-19, která 
silně ovlivnila naše osobní i profesní životy. V dubnu jsme proto rozběhly informační linku Rodím v klidu, která ženám a jejich rodinám 
zprostředkovává aktuální informace o pandemii a jejím vlivu na způsob poskytování zdravotní péče. Zasazovaly jsme se o zrušení 
zákazu doprovodu k porodu, informovaly jsme o aktuálních zjištěních ohledně zdravotnických doporučení především v těhotenství, 
v průběhu porodu nebo při kojení.

Projekt „Začít znovu“, který podporuje zdravotníky při setkání s perinatální ztrátou, se během roku 2020 začal chýlit ke svému konci. 
Jeho výstupem je nejen web s množstvím informací, ale také například informační linka, která každý všední den přináší možnost 
telefonické podpory.

Ke konci roku proběhly volby do Rady UNIPA, kdy byly členskou základnou jako radní zvoleny Andrea Bučková, Magdaléna Ezrová, 
Hana Hornychová, Tereza Janečková a Ivana Königsmarková, následně Rada zvolila i novou prezidentku. Ke konci roku odešla 
z pozice výkonné ředitelky Kateřina Hájková Klíčová, která byla dlouhých deset let silnou oporou týmu UNIPA a její práce pozitivně 
ovlivnila směřování naší organizace. Na její pozici ji nahradila Lidka Weinzettl.

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu a doufáme, že i nadále budeme moci přinášet porodním asistentkám profesní zázemí, informace 
a inspiraci tak, aby je práce v naší krásné profesi bavila a těšila.

Krásné dny přeje
Magdaléna Ezrová
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:

• Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM)
• Evropská asociace porodních asistentek (EMA)
• Česká ženská lobby (ČŽL)
• Klub fundraiserů Českého centra fundraisingu
• Slušná firma



LIDÉ UNIPA

Organizační struktura

Spolek řídí pětičlenná Rada UNIPA v čele s prezidentkou. 

Prezidentka ve spolupráci s Radou úkoluje Výkonnou ředitelku. 

Výkonná ředitelka řídí provozní tým a podílí se na realizaci aktivit vedoucích k naplnění poslání spolku. Provozní tým tvoří Vedoucí 
kanceláře a vzdělávání, Fundraiserka, Finanční manažerka, Koordinátorka projektů, Koordinátorka studentské sekce a PR specialistka. 

Dále spolek spolupracuje s desítkami externistů a s dobrovolníky. 

Aktuální kontakty najdete na webu unipa.cz.

Statutární orgán
Kolektivním statutárním orgánem je Rada Unie porodních asistentek, která se schází jednou měsíčně. Na schůzi Rady se projednávají 
přihlášky nových členek, strategická rozhodnutí, stanoviska k aktuálním událostem a akční a vzdělávací plán na následující rok. 

Členky na podzim 2020 zvolily nové personální obsazení Rady Unie porodních asistentek.

Prezidentkou se stala  Magdaléna Ezrová. Viceprezidentky jsou Ivana Königsmarková, Hana Hornychová, Andrea Bučková a Tereza 
Janečková.

https://www.unipa.cz/kontakt/


Členky

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech členek Unie porodních 
asistentek, která se v roce 2020 sešla online 26. září. V roce 2020 měl 
spolek 245 členek, které tvořily porodní asistentky působící komunitně, 
v porodnicích a v ambulancích. Významné je také zastoupení studentek 
porodní asistence. 

Členství v Unii porodních asistentek je otevřeno všem porodním asistentkám 
bez ohledu na místo výkonu jejich povolání. Naše členky vytvářejí odbornou 
komunitu porodních asistentek, která se může vzájemně podporovat 
a pomáhat rozvíjet obor, ale také se mohou vzájemně inspirovat a vzdělávat. 
Všechny členky mohou využívat mnoho dalších výhod členství.

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, 
SpoKojení a další.

Jsme také v kontaktu s celou řadou iniciativ, petičních výborů a projektů.

Snažíme se, aby naše společné snahy vedly k systémové změně v porodnictví. 
Spolupracujeme také s 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/clenske-prispevky-unii-porodnich-asistentek-2017/


NAŠE AKTIVITY V ROCE 2020
Rok 2020 byl mezinárodní rok sester a porodních asistentek, jak ho vyhlásila Světová 
zdravotnická organizace (WHO) na počest 200. výročí narození Florence Nightingale. 
Probíhaly oslavy práce porodních asistentek, osvěta veřejnosti a ještě větší podpora 
našich členek porodních asistentek, pro které jsme připravily další výhody členství – 
například předplatné Midwifery today zdarma, 10% sleva na časopis Moderní gynekologie 
a porodnictví nebo kurz Podnikání pro porodní asistentky za symbolickou cenu 200 Kč.

Pro Unii porodních asistentek to však byl také rok plný změn. Byl to poslední rok naší 
dlouholeté ředitelky Kateřiny Hájkové Klíčové, po které od začátku roku 2021 nastoupila 
Lidka Weinzettl. Také proběhly volby do Rady, kde místo Marie Vnoučkové a Jany Riedlové 
byly Valnou hromadou zvoleny Tereza Janečková a Hana Hornychová a rada následně 
zvolila novou prezidentku – Magdalenu Ezrovou.

V průběhu roku jsme pořádaly vzdělávací akce, supervize pro porodní asistentky a také 
proběhlo online studentské setkání s vysokou účastí 80 studentek porodní asistence. 
Pokračovaly jsme v překládání odborných článků, které můžete najít na webu UNIPA. 
Pořádaly jsme piknik s porodní asistentkou a podílely jsme se na Světovém týdnu respektu 
k porodu.

Na plné obrátky jel projekt Začít znovu, ze kterého je nyní fungující informační linka 
a webová stránka Perinatalniztrata.cz plná důležitých  informací o perinatální ztrátě, 
primárně určená zdravotníkům, ale mohou zde najít důležité kontakty i přímo rodiče.

Na začátku pandemie nemoci Covid-19 jsme pomáhaly dodávat roušky porodním 
asistentkám a vytvořily jsme web a informační linku Rodimvklidu.cz pro rodiče. Na jaře 
Vláda České republiky ustanovila zákaz doprovodu rodičky do porodnice. Některé ženy 
se potýkaly se zhoršenou péčí a navíc byl doporučován i ambulantní porod, nicméně bez 
návazné péče. Proto jsme vytvořily web Rodím v klidu, kde se na lince mohou ženy poradit 
s odborně vyškolenou porodní asistentkou, případně najít kontakt na porodní asistentku ve 
svém okolí, a také zde najdou Průvodce porodem v době koronaviru. Kromě toho jsme také 
napsaly otevřený dopis ministru zdravotnictví, ve kterém jsme nabídly pomoc porodních 
asistentek. Média o naší výzvě informovala například v České televizi v hlavních zprávách, 
avšak Ministerstvo zdravotnictví České republiky zatím bohužel nereagovalo.

https://www.unipa.cz/rubrika/pro-porodni-asistentky/odborna-sekce/clanky-vyzkumy/
http://svetovytydenrespektukporodu.cz/
http://svetovytydenrespektukporodu.cz/
https://www.perinatalniztrata.cz/
https://rodimvklidu.cz/


VZDĚLÁVÁNÍ – KURZY
I v nelehké pandemické situaci se nám podařilo uskutečnit 
alespoň 6 kurzů pro porodní asistentky. Další kurzy na téma 
perinatální ztráty proběhly v rámci projektu Začít znovu.

Mimo „živé“ semináře také poskytujeme online kurz “Základy 
podnikání pro porodní asistentky”, ve kterém se pod vedením 
zkušeného lektora Viktora Kusteina mohou porodní asistentky 
seznámit s tvorbou podnikatelského plánu, cenotvorbou, 
vymezením služeb a plánem práce se zákazníky.

https://www.unipa.cz/produkt/kurz-zaklady-podnikani-pro-porodni-asistentky/
https://www.unipa.cz/produkt/kurz-zaklady-podnikani-pro-porodni-asistentky/


Termín, místo konání kurzu Lektoři Téma

25. 1. 2020, Brno Kristina Neubertová Zemánková Porodní bolest a její efektivní řešení 
pomocí nefarmakologických metod

15. 2. 2020, Brno Kristina Neubertová Zemánková Jak vést poradnu porodní asistentky

22. 2. 2020, Praha Ivana Königsmarková Podpora kojení – základní kompetence 
porodní asistentky

7. 3. 2020, Praha Ivana Königsmarková Normální porod a co nám o něm ve 
škole neřekli

19. 6. 2020, Praha Marcela Peremská, Kristina Neu-
bertová Zemánková Resuscitace novorozence 

27. 6. 2020, Brno Kristina Neubertová Zemánková Péče porodní asistentky o ženu a dítě 
po porodu



SUPERVIZE PRO PORODNÍ 
ASISTENTKY
Unie porodních asistentek pořádá pro své členky skupinovou supervizi 
v Praze. Nově se také připravuje skupina v Brně a nebo nabízíme možnost 
pravidelných supervizních setkání on-line. 

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních 
pracovníků nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást 
celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří 
mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná. Výhodou 
skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává 
skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit 
o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí
podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků
svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je
skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

V Praze probíhalo setkávání pravidelně každých šest týdnů. Setkání trvá dvě 
a půl hodiny. Pod vedením zkušené supervizorky Terezie Hradilkové se řeší 
odborná témata, to, co porodní asistentky v profesi potkává, s čím potřebují 
poradit nebo co chtějí sdílet s ostatními. V roce 2020 měla skupina deset 
členek. Členky skupiny jsou praktikující porodní asistentky, ať již v porodnici, 
nebo v komunitě. 

On-line supervizní setkání se velmi osvědčila v době nouzového stavu 
v rámci linky Rodím v klidu, a proto je od září 2020 nabízíme všem členkám. 
On-line supervize zachovává výhody skupinové supervize naživo, výhodou 
setkání on-line je, že se můžete připojit odkudkoliv přes telefon nebo 
počítač . ON-LINE supervize se koná zpravidla jednou měsíčně. Skupina je 
určena pro členky UNIPA a není zatím otevřená studentkám.

https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/supervize/


ODBORNÁ GARANCE PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE
Zájemcům z řad porodních asistentek a souvisejících oborů udělujeme odborné garance. Autor semináře/
workshopu od nás dostane kokardu s registračním číslem, kterou může vložit do své pozvánky na kurz nebo třeba 
na certifikáty. Aby kurz odbornou garanci získal, je třeba zaslat žádost o udělení odborné garance, životopis 
lektorky, informace ke kurzu (anotace, link na přihlášení, cena… ) a doklady o vzdělání lektorky v daném tématu. 
Vše posoudí prezidentka Magdaléna Ezrová, která je odbornou garantkou. 

Odborná garance zahrnuje propagaci kurzu na Facebookové stránce Unipa, upozornění na kurz mailovou 
rozesílkou našim členkám a zveřejnění pozvánky na kurz na našem webu v kalendáři akcí. Na celý proces máme 
vyhrazeno 30 dní. 

Odborné garance udělené v roce 2020
Eva Smrkovsky 8

UNIPA kurzy 10

CENAP 4

Marika Bajerová 2

Kristina Neubertová Zemánková 2

Anna Kohutová 5

Kotalíková, Urbanová 1

Gravifit 2

INPROV 1

celkový počet 35



MATERIÁLY A PODKLADY K PRÁCI
Na našem eshopu nabízíme materiály pro porodní asistentky i pro 
rodiče. 

Pro porodní asistentky nabízíme Manuál akutních a méně obvyklých 
stavů v porodnictví, který obsahuje 14 přehledně zpracovaných 
doporučených postupů pro řešení krizových situací. Těhotenskou 
průkazku, která je vhodná pro poradny porodní asistentky, ale ve 
které najdou ty nejdůležitější informace i samotné ženy. Gravidimetr 
ke stanovení termínu porodu a průběžnému určování fází těhotenství, 
placky pro porodní asistentky i studentky a také trička s nápisy přímo 
pro porodní asistentky. 

Pro rodiče máme k prodeji brožurku Můj průvodce těhotenstvím 
s těhotenským deníkem.

https://www.unipa.cz/obchod/


HÁJÍME PRÁVA ŽEN A PORODNÍCH ASISTENTEK
Senátor Lumír Kantor z KDU-ČSL předložil 30. ledna 2020 návrh zákona o České komoře porodních asistentek Senátu PČR, a to bez řádné 
a pravidelné konzultace jeho znění s profesními organizacemi porodních asistentek. V návrhu bylo několik kritických bodů, například 
omezení dostupnosti péče porodních asistentek, diskriminace komunitních porodních asistentek, absence obsahu porodní asistence, 
rozhodovací mechanismy komory a další. „Souhlasíme s tím, že je nutná regulace profese, ale v tom smyslu, aby byla porodní asistentka 
plně uznána jako kompetentní zdravotník k péči o zdravou těhotnou a rodící ženu a ženu a dítě po porodu.“ uvádí Ivana Königsmarková, 
bývalá prezidentka Unie porodních asistentek. Dne 23. července 2020 prošel návrh senátním hlasováním v prvním čtení, druhým čtením 
však neprošel a byl odložen.

V období koronavirové pandemie jsme se zasazovaly o práva rodících žen, žádaly jsme Ministerstvo zdravotnictví, aby byl co nejdříve 
zrušen zákaz doprovodu partnera do porodnice. Podle vyjádření WHO ze dne 20. 3. 2020 mají všechny těhotné ženy, dokonce i ty 
nakažené koronavirem, právo na doprovod u porodu podle své volby. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že v souvislosti se zákazem 
přítomnosti otce u porodu začalo přibývat žen, které začaly uvažovat o porodu ve vlastním sociálním prostředí. Naše země dosud není na 
takovou situaci připravená a mnohé z těchto žen chtějí porodit doma i bez jakékoliv odborné asistence. Navrhly jsme tedy větší využívání 
možnosti ambulantního porodu. V takovém případě však bylo nutné zajistit následnou odbornou péči.  Proto jsme vytvořily seznam 
komunitních porodních asistentek, které jsou připraveny přijít přímo k ženám domů na předporodní a poporodní návštěvy a poskytnout 
jim odbornou péči. S touto informací jsme oslovily Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny v otevřeném dopisu s tím, že jsme jako 
porodní asistentky připravené a schopné takovou péči v souladu se zákonem „o nelékařích“ poskytovat. Ministerstvo zdravotnictví ani 
pojišťovny však nikdy neodpověděly.

https://www.unipa.cz/vyjadreni-unie-porodnich-asistentek-k-navrhu-zakona-o-komore-porodnich-asistentek/?fbclid=IwAR19IK1aLSeWbXQRq8XTM7CxpwyhP8NOlH_1NF51hJ8vt0iNoSTekh2CHIQ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://rodimvklidu.cz/najdete-si-svou-porodni-asistentku/
https://rodimvklidu.cz/najdete-si-svou-porodni-asistentku/
https://www.unipa.cz/otevreny-dopis-ministrovi-zdravotnictvi-kdo-bude-pecovat-o-rodicky-a-o-zeny-a-jejich-deti-po-porodu-porodni-asistentky-nabizeji-pomoc/


PODPORA STUDENTEK PORODNÍ 
ASISTENCE
Celoročně podporujeme a edukejem studentky v novinkách z oboru v uzavřené 
facebookové skupině Studentky porodní asistence. 

Výkonná ředitelka UNIPA Kateřina Hájková Klíčová v minulém roce vedla dvě bakalářské 
práce na téma “Mapování zájmu žen o komunitní péči porodní asistentky” a “Těhotenská 
průkazka v praxi porodní asistentky”. 

Kvůli pandemické situaci se konalo pouze jedno studentské setkání na podzim, které 
probíhalo online na téma „Poporodní péče porodní asistentky po ambulantním porodu“. 
Formát online semináře se nám osvědčil, protože se na něj přihlásilo přes 80 studentek 
porodní asistence, a tak bychom v něm rádi pokračovaly. 

Proběhly také semináře na katedrách porodní asistence v rámci projektu Začít znovu 
o perinatální ztrátě.

https://is.muni.cz/th/dg14r/Mapova_ni__za_jmu_z_en_o_komunitni__pe_c_i_PA_Janec_kova_.pdf
https://is.muni.cz/th/m8fpa/BP_Tehotenska_prukazka_v_praxi_porodni_asistentky_Nozickova.pdf
https://is.muni.cz/th/m8fpa/BP_Tehotenska_prukazka_v_praxi_porodni_asistentky_Nozickova.pdf


PROJEKTY

Rodím v klidu

Pro podporu těhotných žen v době nouzového stavu byla na konci března 2020 spuštěna speciální krizová linka. Jejím hlavním cílem 
je poskytovat informace a psychickou podporu ženám a mužům v tomto období rychle akcelerující celosvětové zdravotnické krize. Na 
lince jsou přítomny dvě porodní asistentky, které jsou speciálně proškoleny v telefonickém poradenství a krizové intervenci. Linka byla 
dobrovolnickým projektem profesní organizace Unie porodních asistentek (UNIPA).

Souběžně byla spuštěna také stránka www.rodimvklidu.cz, která funguje jako informační rozcestník.

„Reagovali jsme na enormní množství žen, které nás od vyhlášení nouzového stavu denně oslovovalo. Ze dne na den se ocitly v nečekaně 
obtížné situaci a hledají informace i psychickou podporu,“ komentovala situaci naše bývalá ředitelka Kateřina Klíčová Hájková. Na lince se 
střídá celkem 30 porodních asistentek, které poskytují odborné informace a psychickou podporu ženám těhotným, krátce před porodem 
i rodičům novorozených dětí. Dobrovolnický tým zároveň mapuje nejnovější doporučení WHO v souvislosti s onemocněním COVID-19 
během těhotenství a při porodu.

Jelikož se v době pandemie také zvýšil počet ambulantních porodů bez zajištění následné péče v šestinedělí, web nabízí i mapu porodních 
asistentek, na které si ženy mohou vybrat komunitní porodní asistentku poskytující služby v jejich okolí. Na webu je pak i volně ke stažení 
brožura „Průvodce porodem v době koronaviru“.

Linka Unie porodních asistentek se také stala součástí platformy Spojujeme Česko, kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
https://spojujemecesko.cz/projekty/rodim-v-klidu/



Začít znovu

Původním záměrem bylo vytvořit službu pro rodiny procházející perinatální ztrátou. Rozsáhlým mapováním jsme však zjistily, že takové 
služby už se v České republice nachází, jen nejsou dobře dostupné všem, kteří by je potřebovali. Rozhodly jsme se proto zaměřit na 
zdravotníky, protože skrze zlepšení péče zdravotníků můžeme zlepšit prožívání perinatální ztráty rodičů. Proto naše informační linka 
a web jsou určeny především všem zdravotnickým a pečujícím profesím a také odborné veřejnosti. 

Web chce být inspirací zdravotníkům pro citlivou a respektující komunikaci s rodinou a vyzývá k podpoře kompetencí rodičů. Největším 
přínosem webu je to, že zdravotník najde všechny potřebné informace v případě perinatální ztráty přehledně na jednom místě. Obsahem 
webu jsou informace o postupech u perinatální ztráty, o vzdělávání v tématu, nástroje profesní podpory, kontakty na organizace a další 
zdroje. Základní informační přehled na webu najdou i ztrátou zasažené rodiny. 

Web se doplňuje s telefonickou linkou, na kterou zdravotníci mohou zavolat i anonymně a poradit se, ať už se jedná o péči přímo při 
ztrátě, před porodem, při porodu nebo v navazující péči. Na čísle +420 228 224 063 je linka v provozu od 1. prosince 2020 každý všední 
den. Poradkyně na lince jsou porodní asistentky či terapeuti, kteří jsou vyškolenými odborníky.

Tento projekt koordinovala Andrea Forberer a po skončení projektu její místo převzala Marie Rumlenová. Projekt byl financován 
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

https://www.perinatalniztrata.cz/
https://www.perinatalniztrata.cz/


Učící se organizace

Zapojily jsme se do projektu Učící se organizace, ve které jsme využily služeb společnosti Pábení, aby nás procesem učení vedli 
a mentorovali. Při analýze organizace jsme zjistily, že k naplnění svého poslání potřebuje UNIPA, aby zaměstnankyně, které zajišťují její 
provoz, fungovaly dobře jako tým a zároveň aby dokázaly realizovat užitečné aktivity pro členskou základnu a také rodičovskou veřejnost.

Učily jsme se například pracovat metodou HCD (Human centered design), při které jsme se snažily zjišťovat potřeby cílových skupin, 
analyzovat je, udělat prototyp materiálu či služby, který jsme následně otestovaly a vytvořily jeho finální podobu. Tuto metodu využíval 
hojně projekt Začít znovu, který se z myšlenky „pomáhat rodinám při perinatální ztrátě“ přetvořil až na fungující profesionální platformu 
s informacemi pro zdravotníky a telefonickou informační linku. 

https://www.pabeni.cz/


FUNDRAISING

Dlouhodobě spolupracujeme s dárcovským portálem Darujme.cz, ze kterého také přichází většina jednorázových a pravidelných 
příspěvků. V roce 2020 nás dárci podpořili jednorázovými dary v celkové výši 377 111 Kč a opakovaně prostřednictvím pravidelných 
plateb částkou 193 584 Kč. V nejsilnějším zastoupení je stále podpora individuálních dárců. Více než třetina pravidelných dárců uvádí jako 
motivaci k přispívání předešlou pozitivní zkušenost s prací porodní asistentky, která je členkou Unie porodních asistentek.

I nadále budeme pracovat na prohlubování vztahů a komunikace s dárci a zaměříme se především na získávání nových dárců v oblasti 
firemního sektoru. Unie porodních asistentek si velmi váží podpory všech dárců a partnerů. Děkujeme.

Na portálu Darujme cz. zveřejňujeme nové sbírky. V roce 2020 se jednalo o sbírky:

Právní poradenství a zastupování pro členky Unie porodních asistentek
• Spuštěna 10. 1. 2020.
• Za rok 2020 se podařilo získat 225 841,00 Kč. 
• Sbírka stále probíhá.

Rodím v klidu - linka, na které vás v nouzovém stavu podpoří porodní asistentky
• Spuštěna 20. 3. 2020.
• Za rok 2020 se podařilo získat 72 520,00 Kč. 
• Sbírka stále probíhá. Je i nadále aktuální, protože reaguje na probíhající epidemiologickou situaci.

Linka pro zdravotníky pomáhající rodičům, kteří přišli o miminko
• Spuštěna 1. 12. 2020.
• Za rok 2020 se podařilo získat 15 696,00 Kč.

Widget portálu Darujme.cz s možností přímého přesměrování k platbě je umístěn na webových stránkách Unie porodních asistentek 
www.unipa.cz a www.rodimvklidu.cz. V roce 2021 umístíme widget s odkazem na možnost přímé platby také na webovou stránku 
www.perinatalniztrata.cz, kterou Unie porodních asistentek spravuje v rámci projektu Začít znovu.



Mediální výstupy

Přečtěte si, co se v médiích psalo v souvislosti s Unií porodních asistentek.

• Lékařovo.cz: Rok 2020 je rokem sester a porodních asistentek
• Seznam zprávy: Domácí porody by mohly vést asistentky s praxí, chtějí senátoři
• Deník N: O legalizaci neuvažujeme.“ Porodní asistentka dostala kvůli vedení domácích porodů pokutu sto tisíc
• Advokátní deník: Senát zřejmě umožní uzákonění České komory porodních asistentek
• Deník.cz: Příběhy z neziskovek. Porod nesmí být jen číslo, míní Markéta Scott Gasparová
• Česká televize: Lidé chodí méně na prevenci ze strachu z covidu, lékaři ujišťují, že se na ně dostane
• Koraba.cz: Prosíme Ministerstvo zdravotnictví, aby zrušilo zákaz otců u porodu kvůli koronaviru
• Statisticky.cz: Linka rodimvklidu.cz: Porodní asistentky radí nastávajícím rodičům, jak se vyrovnávat s těžkými 

situacemi v období pandemie
• Medicína.cz: Podpora po ztrátě miminka v období kolem porodu
• Komora záchranářů: Senátoři: Domácí porody by měly vést jen zkušené asistentky
• Česká televize: Andělské děti (o projektu Začít znovu)

https://lekarovo.cz/novinky/rok-2020-je-rokem-sester-a-porodnich-asistentek
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-porody-by-mohly-vest-asistentky-s-praxi-chteji-senatori-113454
https://denikn.cz/272941/o-legalizaci-neuvazujeme-porodni-asistentka-dostala-kvuli-vedeni-domacich-porodu-pokutu-sto-tisic/
https://advokatnidenik.cz/2020/07/24/senat-zrejme-umozni-uzakoneni-ceske-komory-porodnich-asistentek/
https://www.denik.cz/regiony/porod-porodni-asistentka-porodnice-tehotenstvi-kojeni.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3219229-lide-chodi-mene-na-prevenci-ze-strachu-z-covidu-lekari-ujistuji-ze-se-na-ne-dostane
https://koraba.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-zakaz-otcu-u-porodu-koronavirus/
https://www.statisticky.cz/2020/linka-rodimvklidu-cz-porodni-asistentky-radi-nastavajicim-rodicum-jak-se-vyrovnavat-s-tezkymi-situacemi-v-obdobi-pandemie/
https://www.statisticky.cz/2020/linka-rodimvklidu-cz-porodni-asistentky-radi-nastavajicim-rodicum-jak-se-vyrovnavat-s-tezkymi-situacemi-v-obdobi-pandemie/
http://medicina.cz/clanky/13076/34/Podpora-po-ztrate-miminka-v-obdobi-kolem-porodu/
https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/senatori-domaci-porody-by-mely-vest-jen-zkusene-asistentky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/320281381891205-tyden-v-regionech/titulky


FINANCE

Provoz Unie porodních asistentek



Projekt Rodím v klidu



Projekt Začít znovu



CO PLÁNUJEME V ROCE 2021?
Budeme pokračovat ve vzdělávání porodních asistentek. Plánujeme kurzy o porodním poranění 
a nácviku šití, o kiss syndromu a novorozenecké žloutence, o proměnách pánevního dna a mnohé další. 
Budeme otevírat další skupiny supervizí pro naše členky porodní asistentky naživo i online.

Sice skončí projekt Začít znovu, ale web perinatalniztrata.cz bude nadále fungovat spolu s informační 
linkou. Budou vytvořeny materiály pro zdravotníky o komunikaci s rodiči při perinatální ztrátě 
a o zástavě laktace, které budou dostupné online i k objednání na eshopu UNIPA.

Stejně tak bude pokračovat i web a linka rodimvklidu.cz. Čekáme na vyjádření k udělení dotace pro další 
rozvoj aktivity.

V návaznosti na audity a rozvojové projekty realizované v předchozích letech bude pokračovat 
profesionalizace chodu organizace.

Výsledek strategického jednání naplánovaného na začátek roku 2021 určí priority pro další léta.

I nadále budeme pokračovat v podpoře žen a porodních asistentek a ve zlepšování systému porodnictví 
v České republice!

https://www.perinatalniztrata.cz/?utm_source=linka
https://rodimvklidu.cz/


JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Pokud chcete:

• sledovat naše aktivity, můžete si nás přidat na Facebooku, Instagramu, nebo se přihlásit k newsletteru,
• přispět na provoz nebo přímo na projekty, můžete darovat jakoukoliv částku přes portál darujme.cz, 

nebo založit vlastní výzvu,
• pomoct s našimi aktivitami, můžete se přihlásit jako dobrovolník/ce, stačí napsat vaše dovednosti na 

unipa@unipa.cz,
• přispět běžným nákupem na e-shopech, můžete si nainstalovat portál givt.cz, nám tím pomůžete

a nezaplatíte nic navíc,
• darovat finance přes firmu, nebo jiným způsobem, napište naší fundraiserce na holecek@unipa.cz.

https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek
https://www.instagram.com/unipa_cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform
https://givt.cz/unie-porodnich-asistentek
mailto:unipa@unipa.cz
mailto:holecek@unipa.cz


ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY

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

číslo účtu: 2101680921/2010
IČO: 270 16 11
e-mail: unipa@unipa.cz
www.unipa.cz
Facebook: https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek 
Instagram: https://www.instagram.com/unipa_cz
YouTube: https://www.youtube.com/user/UNIPAUNIPA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/70395249/admin/

Kontaktní osoba od roku 2021:
Lidka Weinzettl
výkonná ředitelka UNIPA
weinzettl@unipa.cz
tel: +420 721 448 799

Výroční zprávu vydává © 2021 Unie porodních asistentek
Autorka textu: Tereza Janečková, tým UNIPA
Grafické zpracování: Denisa Kuimcidis
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