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SLOVO PREZIDENTKY
Milé kolegyně, přátelé a podporovatelé UNIPA,
Rok 2021 byl pro nás stejně jako rok 2020 rokem plným změn. Výkonná ředitelka Lidka Weinzettl po
několika měsících působení v UNIPĚ na podzim oznámila svou rezignaci a od roku 2022 je tak
novou výkonnou ředitelkou Ivana Antalová. Lidka za sebou zanechala mnoho práce a to především
v organizační části a chodu spolku. Ivana je dlouholetá ochránkyně práv žen, zakladatelka projektu
na podporu rodin s předčasně narozenými dětmi, koordinuje pracovní skupinu Porodnictví při České
ženské lobby a také se zasloužila o zařazení tématu odstranění diskriminace žen v souvislosti
s těhotenstvím, porodem a šestinedělím do priorit Evropské ženské lobby. Velmi ji v týmu vítáme
a věříme, že to bylo rozhodnutí, které Unipu posune zase o kousek dál správným směrem.
V průběhu roku 2021 do UNIPA nastoupila nová finanční manažerka Martina Šafrová a také nová
koordinátorka studentské sekce Ema Dvořáková. Obě dvě se ihned staly nepostradatelnou posilou
našeho týmu. Marie Rumlenová s UNIPA spolupracuje už delší dobu a jsme velmi vděční, že ji to baví
natolik, že se stala koordinátorkou našich projektů Rodím v klidu a Perinatální ztráta.

V první polovině roku 2021 jsme se soustředili na přípravu telefonické linky Rodím v klidu. Od 1. září
2021 jsme tak mohli rozšířit stávající mailovou poradnu o další kanál, kterým mohou ženy a jejich
rodiny získat kvalitní informace a podporu od respektujících odbornic porodní asistence. Také
finalizoval náš projekt Začít znovu zaměřený na podporu zdravotníků pracujících s rodinami
procházejícími perinatální ztrátou.
O průběhu a výstupech všech našich projektů si můžete přečíst níže.
Náročná epidemiologická situace v průběhu roku 2021 spojená s onemocněním COVID-19
a opakovanými lockdowny měla negativní dopad na udržitelnost UNIPA. Příjmy naší neziskové
organizace jsou z velké části financovány z členských příspěvků a darů. Spustili jsme proto
sbírkovou kampaň „1000 rodin pro UNIPU“ a intenzivně jsme komunikovali s dárci a podporovateli.
Naším hlavním mottem je již mnoho let „odbornost a respekt“. Tyto hodnoty považujeme za důležité
dodržovat nejen směrem k ženám a jejich rodinám, ale také směrem k našim členkám. S odborností
se velmi úzce pojí úcta ke kvalitním výzkumům a klinickým zkušenostem. S respektem zase principy
svobody rozhodování a možnosti volby. I za těmito hodnotami si pevně stojíme.

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.
UNIPA je profesní organizace pro budoucí generace.

HISTORIE
Zapsaný spolek Unie porodních asistentek navazuje na činnost občanského
sdružení Unie porodních asistentek, které vzniklo v roce 2005. V souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v roce 2014 transformovalo na
občanský 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)
Evropské asociace porodních asistentek (EMA)
České ženské lobby (ČŽL)
Klubu fundraiserů Českého centra fundraisingu
Slušné firmy

LIDÉ UNIPA
Organizační struktura
Spolek řídí pětičlenná Rada UNIPA v čele s prezidentkou.

Magdaléna Ezrová
prezidentka
odborná sekce

Ivana Königsmarková
viceprezidentka

Tereza Zachová
viceprezidentka
vztahy s veřejností

Hana Hornychová
viceprezidentka
péče o členky

Andrea Bučková
viceprezidentka
rozvoj profese

Lidka Weinzettl
výkonná ředitelka pro r. 2021

Ivana Antalová
výkonná ředitelka od r. 2022

Výkonná ředitelka vede 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 Koordinátorka e-shopu.
Aktuální kontakty najdete na webu www.unipa.cz.
Dále UNIPA spolupracuje s celou řadou externích odbornic a odborníků
i s dobrovolnicemi a dobrovolníky.

Statutární orgán
Kolektivním statutárním orgánem spolku je Rada Unie porodních asistentek, která se
schází dvakrát měsíčně. Na schůzi Rady se projednávají přihlášky nových členek,
strategická rozhodnutí, stanoviska k aktuálním událostem a akční a vzdělávací plán na
následující rok.
Od podzimu 2020 jsou členkami Rady UNIPA: prezidentka Magdaléna Ezrová
a viceprezidentky Ivana Königsmarková, Hana Hornychová, Andrea Bučková
a Tereza Zachová.

Kontrolní komise
Kontrolní komisi pro rok 2021 tvořily Markéta Scott Gasparová, Marie Vnoučková
a Jana Riedlová.

Členky
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech členek Unie porodních
asistentek.
Jednání valné hromady v Praze dne 11. června 2021 se prezenčně zúčastnilo
18 členek. V návaznosti na složitou pandemickou situaci se povedlo zajistit také
online přenos pro členky, které se nemohly zúčastnit fyzicky.
Tradičního odpoledního semináře pro účastnice Valné hromady se ujala Ivana
Königsmarková, porodní asistentka a viceprezidentka UNIPA, s tématem „Normální
porod a co nám o něm ve škole neřekli“.
K 31. 12. 2021 měl spolek 211 platících členek z řad porodních asistentek
působících komunitně, v porodnicích a v ambulancích a z řad studentek porodní
asistence. V roce 2021 se k nám přidalo 37 nových členek.

Členství v Unii porodních asistentek je otevřeno všem porodním asistentkám pracujícím
v ČR a studentkám porodní asistence studujícím v ČR. Naše členky vytvářejí expertní
komunitu, která se vzájemně podporuje a pomáhá rozvíjet obor porodní asistence.
UNIPA vytváří bezpečný prostor pro jejich vzájemnou inspiraci a vzdělávání. Pro všechny
členky jsou dostupné výhody členství.
Stávající výhody jsme v roce 2021 obohatili o:
slevu 50 % na webináře pro porodní asistentky od společnosti GynZone v angličtině
možnost bezplatně získat tvořivé sešity Mému miminku Lenky Blažejové pro rodiny
procházející perinatální ztrátou
možnost vzájemné podpory v případě, že členka organizuje akci pro rodiče (UNIPA
akci zpropaguje a členka přispěje UNIPĚ na provoz stokorunou za každou na akci
přihlášenou ženu či pár)
přístup do Midwifery Today
možnost zúčastnit se UNIPA supervizí

Pro naše členky jsme připravili instrukce, jak postupovat v případě, že očekávají
kontrolu Krajského úřadu.
Záhajili jsme také revidování zbývajících částí dokumentace pro porodní asistentky
s rozšířeným členstvím.

Valná hromada 2021

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, APODAC 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.

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2021
V lednu 2021 jsme uskutečnili dvoudenní online Strategické plánování
s Petrem Machálkem.
Začali jsme pokládat stavební kameny etické komise, jejíž kompletní
realizaci jsme naplánovali na rok 2022. Etická komise bude mít na
starosti řešení případných stížností na členky UNIPA.
Aktualizovali jsme směrnice, upravovali Stanovy a zpřehlednili
a zabezpečili jsme naši virtuální kancelář. Pro zájemkyně z týmu UNIPA
jsme zahájili cyklus webinářů o práci s virtuální kanceláří.
Pokračovali jsme tedy v započatých šlépějích profesionalizace naší
organizace.

Tvořili jsme a zveřejňovali odborné články
a materiály, případně jejich překlady. Například:

12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a její
rodinu - překlad originálu od Mezinárodní iniciativy pro
porodnictví
Medikace, kterou je porodní asistentka oprávněna
používat v rámci poporodní péče o rodičku - analýza Věry
Jedličkové
Principy péče v porodní asistenci - revize Principů z roku
2019, na které pracovala Magdaléna Ezrová, Kristina
Zemánková, Tereza Nožičková

Absolvovali jsme Mediální školení se Štěpánkou
Duchkovou.

Spolupracovali jsme na kampani Ať můžou zaměřené na informování veřejnosti
o kontinuální péči porodních asistentek a podporu práce porodních asistentek
obecně. Natáčeli jsme spoty, ve kterých se objevují naše členky, ale i další
významné tváře české porodní asistence a porodnictví.
Děkujeme Lilii Khousnoutdinové, že jsme mohli být součástí.

Zúčastnili jsme se soutěže Neziskovka roku, která hodnotí řízení organizací.
Dostali jsme se až do semifinále. Jsme zvědavé, jak to nakonec dopadne.
Nechyběli jsme ani na festivalu Evolution a valné hromadě Evropské asociace
porodních asistentek. Obě akce letos proběhly online.

5. května 2021 jsme oslavili
Mezinárodní den porodních asistentek.
Naše prezidentka Magda Ezrová byla
ku jeho příležitosti pozvána do Dobrého
rána, kde promluvila o profesi
porodních asistentek.

Zavítali jsme také na tradiční Porodní slet, jehož tématem letos bylo porodnické násilí.
Vznikla k němu pracovní skupina, které jsme součástí. Posléze jsme se stali
spolupracujícími na kampani proti porodnickému násilí Už dost! společně s Ligou
lidských práv a dalšími organizacemi. Kampaň byla spuštěna 25. listopadu ku
příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Věříme, že díky kampani
dokážeme přinést toto silné a náročné téma do povědomí odborné i laické veřejnosti.
Téma jsme zanesli do
projektu „Rodím v klidu –
respektující péče jako
prevence porodnického
násilí“, prostřednictvím
kterého jsme zažádali Úřad
vlády o dotaci.

V průběhu roku jsme vytvořili podklady pro plánovaná portfolia porodních
asistentek, která bychom chtěli začít provozovat.
Vystoupili jsme na studentské konferenci Antropologie porodu na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy. Příspěvek „Tělo a tělesnost u porodu“
prezentovala prezidentka Magda Ezrová. Viceprezidentka Tereza Zachová
vystoupila s příspěvkem „Kde je moje porodní asistentka?“.
Podíleli jsme se na online programu Festivalu o těhotenství, porodu
a rodičovství pořádaného tradičně ku příležitosti Světového týdne respektu
k porodu.

O Vánocích se provozní tým setkal u jednoho stolu plného dobrého jídla a pití
snad poprvé bez záměru pracovat.
Bylo to jako rodinné setkání, milé, otevřené a vřelé.
.

Vánoční setkání UNIPA

Schůzka UNIPA před Porodním sletem

Vytvořili jsme nové pomůcky týkající se perinatální ztráty, a tak se rozšířil sortiment
našeho e-shopu.
Podpořili jsme vznik sítě komunitních porodních asistentek v Brně, který iniciuje naše
členka Jana Riedlová.

U příležitosti Mezinárodního dne za
odstranění násilí na ženách jsme vyjádřili
růží položenou před Ministerstvo
zdravotnictví solidaritu všem, kdo se ve
svých životech setkal s násilím u porodu
v rámci celosvětové akce The Roses
Revolution, za Unii porodních asistentek
Ivana Königsmarková a Marie Vnoučková.

VZDĚLÁVÁNÍ
S érou covidu-19 stoupla poptávka po online vzdělávání. Proto jsme k prezenčním kurzům
přidali i ty v onlině podobě.

Podařilo se nám zorganizovat kurz Resuscitace
novorozence v Brně díky spolupráci s lékařem z
novorozeneckého oddělení ve FN Olomouc
Vojtěchem Bodnárem. Ze spolupráce máme
radost, umožňuje nám uspokojit poptávku
moravských porodních asistentek.

Přehled proběhlých vzdělávacích akcí v roce 2021

Nadále nabízíme online kurz „Základy podnikání pro porodní asistentky“, ve kterém se
mohou porodní asistentky pod vedením zkušeného lektora Viktora Kusteina a porodní
asistentky Romany Kramné seznámit s tvorbou podnikatelského plánu, cenotvorbou,
vymezením služeb a plánem práce se zákazníky.
Vypracovali jsme koncepci dlouhodobého kontinuálního rozvoje v porodní asistenci, která
by společně se vzdělávacími potřebami našich členek měla být vodítkem při tvorbě našich
vzdělávacích plánů. V praxi to znamená, že vzdělávací kurzy budou každý rok organizovány
podle klíče tak, aby nechyběly specializované kurzy odpovídající kompetencím porodních
asistentek (např. vedení fyziologického porodu), ale ani kurzy zaměřující se na měkké
dovednosti (např. aromaterapie) či na mezioborovou spolupráci (např. péče o těhotnou
ženu z pohledu fyzioterapeutky a porodní asistentky).

SUPERVIZE PRO PORODNÍ ASISTENTKY
K tradičním pravidelným UNIPA supervizím pro porodní asistentky se
supervidorkou Terezií Hradilkovou v Praze letos přibyla také supervizní
skupině v Brně
s Jolanou Buckovou. V Praze se účastní supervizí 10 porodních asistentek,
v Brně 12 porodních asistentek.
Online supervize pro porodní asistentky byly v průběhu roku po několika
uskutečných setkáních ukončeny pro nedostatek zájmu. Jsme však připraveny
tuto službu v případě zájmu obnovit.
Uvažujeme také o organizování supervizí pro studentky porodní asistence.

ODBORNÁ GARANCE PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE
Lektorkám z řad porodních asistentek a souvisejících oborů
nadále udělujeme odborné garance pro jejich vzdělávací akce.
Odborná garance spočívá v propagaci vzdělávací akce na
našem webu v kalendáři akcí a na našem Facebooku
a v rozeslání mailem našim členkám. Garantujeme pouze
takové akce, které jsou svým tématem vhodné pro odbornost
porodní asistentky. Aby kurz garanci získal, lektorka musí
doložit absolvované vzdělání v daném tématu. Po schválení
žádosti o udělení odborné garance od nás dostane kokardu
s registračním číslem, kterou může vložit do pozvánky na kurz
nebo třeba na certifikáty.
Cena odborné garance pro členku UNIPA je 350 Kč, pro ostatní
450 Kč. V roce 2021 jsme nově zavedli manipulační poplatek
100 Kč při přesunu termínu po již proběhlé propagaci.

MATERIÁLY A PODKLADY K PRÁCI
V našem eshopu nabízíme materiály pro porodní
asistentky, studentky porodní asistence i pro rodiče.
K již známým pomůckám pro porodní asistentky (manuál
Akutní a méně obvyklé situace při porodu, gravidimetr,
placky, těhotenská průkazka) a rodiče (průvodce
těhotenstvím s deníkem) jsme díky projektu Začít znovu
přidali brožuru o komunikaci s rodiči procházejícími
perinatální ztrátou, brožuru o zástavě laktace a kartičku
s kontaktem na naši informační linku Perinatální ztráty.
Zahájili jsme výprodej DVD a stále je možné si objednat
tričko pro porodní asistentky a podpořit tak UNIPU.

HÁJÍME PRÁVA ŽEN A PORODNÍCH ASISTENTEK
V druhé polovině roku 2021 byla na příkaz ministra zdravotnictví zřízena
odborná Komise pro porodnictví za účelem kultivace porodnictví v České
republice, která by měla být poradním orgánem ministra. Komise je složena
z 20 členů, zástupců organizací a MZ ČR. V listopadu loňského roku byla jako
zástupkyně Unie porodních asistentek naše prezidentka Magdalena Ezrová na
prvním setkání. Jedním z výstupů tohoto setkání byla dohoda o vytvoření
Koncepce porodní asistence, která by měla být základem jednotné Koncepce
péče o matku a dítě v těhotenství, během porodu a po porodu. Vznik této
koncepce vychází ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030,
kterou v loňském roce přijal Úřad vlády ČR. Navržený text koncepce, na kterém
spolupracovala UNIPA s Českou komorou porodních asistentek, si můžete
přečíst zde. Pevně věříme, že se jedná o důležitý krok směrem ke kvalitnější
péči poskytované ženám a jejich dětem.

Připravovali jsme a definovali další výkony porodních asistentek
pro zařazení do Seznamu zdravotních výkonů, které by mohly být
proplácené zdravotní pojišťovnou. Následně jsme podali žádost
o rozšíření a úpravu tohoto Seznamu.
Reagovali jsme na dehonestující výroky v článku periodika České
gynekologicko-porodnické společnosti a také jsme na ně
upozornili Ministerstvo zdravotnictví formou otevřeného dopisu.
Připojili jsme se také k otevřenému dopisu České ženské lobby.

Vyjádřili jsme se nesouhlasně s povinným očkováním
zdravotnických profesí, tedy i porodních asistentek, proti
onemocnění SARS-CoV-2. Také jsme k tomuto tématu napsali
otevřený dopis ministru zdravotnictví.

PODPORA STUDENTEK PORODNÍ ASISTENCE
Celoročně podporujeme a edukujeme studentky v novinkách z oboru
v uzavřené facebookové skupině Studentky porodní asistence.
Nově jsme vytvořili také uzavřenou podpůrnou skupinu pro studentky
porodní asistence s členstvím v UNIPA.
Proběhla dvě online setkání studentek porodní
asistence.
13. října 2021 bylo setkání zaměřeno na první
praxi a první práci a hostkami byly Johana
Scholzová (členka UNIPA, komunitní porodní
asistentka), Veronika Bémová (porodní
asistentka pracující na novorozeneckém
oddělení) a Michaela Dobrovolná (porodní
asistentka pracující na porodním sále).

Druhé setkání proběhlo 13. prosince 2021 a hostkou byla porodní asistentka-specialistka
pro klinický výzkum na univerzitě Imperial College London a v nemocnici Queen Charlotte's
and Chelsea Hospital v Londýně Hana Kleprlíková. Studentky obohatila o informace z pole
chránění a prevence poranění hráze, diagnostiky porodního poranění a správného
provedení nástřihu hráze a šití hráze. Protože byla přednáška posluchačkami vysoce
pozitivně hodnocena a zájem o ni projevily i dostudované porodní asistentky, rozhodli jsme
se Hanku oslovit pro lektorování kurzu pro porodní asistentky příští rok.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Přečtěte si, co se v médiích psalo v souvislosti s Unií porodních asistentek.
Porod nesmí být jen číslo, Markéta Scott Gasparová, Deník, 1/2021
Nebyl to až takový porod, Magdaléna Ezrová, Respekt, 6/2021
Tělo jako prostor, kde se svádí boj o moc, tematizuje nová kniha Tělo 3.0: Exotizované,
změněné, zhroucené, Magdaléna Ezrová, ArtCafé, 12/2021
Rodiče mrtvého miminka potřebují čas se rozloučit. Porodnice to často neumožní, Kateřina
Hájková Klíčová, Vlasta, 7/2021

PROJEKTY
Rodím v klidu
Od Úřadu vlády se nám podařilo získat finanční zdroje na projekt „Rodím
v klidu - dostupná péče v době rizika pandemie“. V září 2021 jsme po
pauze znovu spustili telefonickou linku pro těhotné ženy, jejich partnery či
další blízké osoby. Na čísle 228 229 143 jsou v předepsané časy
k dispozici zkušené porodní asistentky vyškolené v telefonickém
poradenství a základech krizové intervence. Jsou připravené poskytnout
podporu, informace a odpovědi na otázky o těhotenství, porodu,
šestinedělí, kojení či péči o dítě. Mimo čas telefonické linky je možné
porodním asistentkám pro radu, informace či podporu napsat.
Kromě spuštění linky proběhla také na celém webu Rodím v klidu
aktualizace informací. Můžete si přečíst například odpovědi na nejčastěji
pokládané otázky kolem COVID-19 v souvislosti s těhotenstvím, porodem
a šestinedělím, průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím
doplněného o užitečné informace v období COVID-19 nebo informace
k očkování proti COVID-19 v těhotenství a v průběhu kojení. Nadále
monitorujeme jak doporučení mezinárodních zdravotnických organizací,
tak aktuální opatření v ČR s ohledem na porodní péči.

www.rodimvklidu.cz

Perinatální ztráta
Projekt Začít znovu (2019-2021), díky kterému jsme mohli vytvořit informační web
perinatalniztrata.cz s podpůrnou telefonickou linkou určený především zdravotnickým profesím
pečujícím o rodiny procházející perinatální ztrátou, sice v březnu 2021 došel svému závěru, ale web
i linka pro velký zájem od prosince 2020 stále fungují. Proběhlé telefonní hovory řešily jak akutní
situace nečekaného úmrtí miminka při porodu v porodnici, tak související témata v rámci následné
péče o rodiny. Možnost včas zavolat po takovém náročném zážitku je pro zdravotníky zároveň
ochranou před syndromem vyhoření.
V průběhu roku 2021 jsme hledali finanční zdroje na udržení podpůrné telefonické linky. V listopadu
se konal dušičkový koncert v kostele Panny Marie Sněžné. Výtěžek z akce byl věnován na provoz
linky Perinatální ztráta, kterou se povedlo udržet. Služba je v provozu 5x týdně po dobu 3 hodin na
telefonním čísle 228 224 063. Na lince pracují zkušené porodní asistentky a terapeutky.
Web ani linka není primárně určená pro rodiny zasažené perinatální ztrátou. Služba je však
designovaná tak, aby i rodiny – pokud se na web či k hovoru na lince dostanou – získaly užitečné
informace předávané srozumitelnou a nezraňující formou.

Při realizaci projektu jsme soustředili pozornost také přímo na
rodiny procházející perinatální ztrátou prostřednictvím zakoupení
dvou „chladicích kolébek“, které jsme věnovali Neonatologickému
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Rodiny se tak mohou se
svým dítětem rozloučit důstojně a vzít si tolik času, kolik potřebují.
Projekt byl unikátní propojováním odborníků napříč profesemi,
které pracují s rodinami při perinatální ztrátě. V expertním týmu,
jenž pomáhal rozvíjet myšlenky projektu, se sešli porodní
asistentky, lékařky/i odbornosti gynekologie, neonatologie,
psycholožky a psychoterapeutky, sociální pracovníci, pedagožky,
krizové interventky, duly, zástupci neziskových organizací přímé
pomoci a podpory, ale i ženy, které samy prošly ztrátou miminka.
Abychom podpořili vzdělávání zdravotnických pracovníků a povědomí o projektu mezi odborníky,
uspořádali jsme několik webinářů, kterých se zúčastnilo přes 100 osob z řad odborné veřejnosti (například
webinář „Koho se dovolám v údolí stínů“ (11. března 2021)). V tématu jsme vyškolili také přes 100
studentek porodní asistence, uspořádali jsme živé semináře pro konkrétní týmy zdravotnických zařízení a
představili jsme naši službu na několika odborných konferencích (např. poradkyně z linky Kateřina Hájková
Klíčová a Světla Francová se v září 2021 v Plzni zúčastnily 12. celostátní konference paliativní medicíny
s příspěvkem „Podpora zdravotníků při perinatální ztrátě“).

V následujícím roce tým čeká zajímavý regionální projekt. Díky dotaci z rozpočtu města
Brna se zaměříme na síťování zdravotnických zařízení a dalších služeb v oblasti podpory
rodin po ztrátě. Také rozšíříme možnost podpory o poradenství emailem, v plánu máme
také možnost kontaktu přes chat a tvorbu edukačních materiálů pro zdravotníky poskytující
perinatální hospicovou péči.

Žádáme
Úřad vlády o dotaci k projektu „Rodím v klidu – respektující péče jako prevence porodnického násilí“
Ministerstvo zdravotnictví ČR o dotaci k projektu „Informační portál www.perinatalniztrata.cz a další
edukační materiály pro zdravotníky při perinatální hospicové péči“
Ministerstvo zdravotnictví ČR o dotaci k projektu „Vzdělávání a podpora zdravotníků pro perinatální
hospicovou péči“
Statutární město Brno o dotaci k projektu „Vytvoření sítě poskytovatelů perinatální paliativní péče
na území města Brna“
Jihomoravský kraj o dotaci k projektu „Metodická podpora pracovníků ve zdravotnictví
a v pomáhajících profesích při poskytování perinatální paliativní péče“

www.perinatalniztrata.cz

FUNDRAISING
Dlouhodobě spolupracujeme s dárcovským portálem Darujme.cz, ze kterého také přichází
většina jednorázových a pravidelných příspěvků. Někteří dárci nás podporují také přes
transparentní účet Fio banky. V roce 2021 nás dárci podpořili jednorázovými dary v celkové
výši 498 691 Kč a opakovaně prostřednictvím pravidelných plateb částkou 206 621 Kč.
V nejsilnějším zastoupení je stále podpora od 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. V roce 2021 nás podpořil
například nadační fond Propolis33 Lilie Khousnoutdinové. Podařilo se nám uzavřít darovací
smlouvu také se společností SAKO Brno na provoz linky perinatální ztráty - dar bude využit
v roce 2022.
Unie porodních asistentek si velmi váží podpory všech dárců a partnerů. Od firemních dárců
a partnerů jsme získali 519 000 Kč. Děkujeme.

Na portálu Darujme cz.jsme v říjnu 2021 spustili novou sbírku 1000 rodin pro UNIPU
zaměřenou na udržení naší organizace v provozu. Za rok 2021 se nám podařilo vybrat 97 850
Kč.
.
Stále běží naše sbírky:
Linka pro zdravotníky pomáhající rodičům, kteří
přišli o miminko
Rodím v klidu - linka, na které zdarma poskytujeme
podporu ženám v období těhotenství, porodu a
šestinedělí
Právní poradenství a zastupování pro členky Unie
porodních asistentek
Unie porodních asistentek - sbírka na provoz

Widget portálu Darujme.cz s možností přímého přesměrování k platbě je umístěn na
webových stránkách Unie porodních asistentek www.unipa.cz.

V prosinci 2021 také proběhla adventní vánoční
sbírka 1000 + 1 rodina pro Unipu, díky které dárkyně
či dárce získal/a Ježíškův certifikát jako vyjádření
díku za podporu. Vybralo se 17 750 Kč.
UNIPU mohou podpořit částkou 300 Kč také všichni
ti, kteří by rádi absolvovali předporodní kurz
z pohodlí domova „Těhotná v klidu“, ve kterém se
dozví informace od našich členek - víceprezidentky
porodní asistentky Ivany Königsmarkové a porodní
asistentky Marie Vnoučkové a Kristiny Zemánkové.
.

FINANCE

CO PLÁNUJEME V ROCE 2022?
Budeme pokračovat ve vzdělávání porodních asistentek.
Plánujeme dva kurzy Resuscitace novorozence, kurz o poporodní péči o ženu z pohledu
fyzioterapeutky a porodní asistentky, seminář o poporodní depresi a traumatu po porodu,
přednášku o klimakteriu, workshop „Bylinky v péči o ženu v těhotenství, u porodu,
v šestinedělí a po předčasně ztrátě“, online konverzace v angličtině a mnoho dalšího.
Plánujeme se zúčastnit teambuildingového improvizačního workshopu a školení nenásilné
komunikace.
Na programu budou také úpravy webu www.unipa.cz.
V návaznosti na audity a rozvojové projekty realizované v předchozích
letech bude pokračovat profesionalizace chodu organizace.
I nadále budeme pokračovat v podpoře žen a porodních asistentek
a ve zlepšování systému porodnictví v České republice!

JAK SE ZAPOJIT?
Můžete:
sledovat náš web www.unipa.cz, přidat si nás na Facebooku či Instagramu nebo
se přihlásit k odběru informací z oblasti porodní asistence a pozvánek na naše
vzdělávací akce
přispět na provoz přes náš transparentní účet 2400762783/2010 či přes projekt na
darujme.cz
přispět na naše projekty nebo založit vlastní výzvu
pomoct s našimi aktivitami, můžete se přidat do facebookové skupiny
Dobrovolnice a dobrovolníci UNIPA a podívat se, jakou pomoc zrovna potřebujeme,
nebo nám Vaše dovednosti můžete napsat 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.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Unie porodních asistentek, z. s
Londýnská 28
120 00 Praha 2
číslo provozního účtu: 2101680921/2010
číslo transparentního účtu: 2400762783/2010
IČO: 270 16 11
e-mail: unipa@unipa.cz
www.unipa.cz
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
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Kontaktní osoba od roku 2022:
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