
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČAD za rok 2002 
 
Výbor ČAD pracoval v r. 2002 ve složení: Ing. Miloslava Kramná, Mgr. Vlasta Jirásková, Ivana 
Stuchlíková.  
 

V loňském roce jsme uskutečnily: 

 Vytvoření a šíření letáků o činnosti dul a o kurzu pro duly 

 Zpracování koncepce kurzů pro připravu na práci duly  

o Při tvorbě koncepce vzdělávání dul jsme vycházely ze zkušností amerických asociací 
s podobným zaměřením Birth Works a DONA. Kurz jsme koncipovaly  s ohledem na 
specifické podmínky českého prostředí. Sestavily jsme lektorský tým pro kurz pro duly. 

 Uskutečnění prvního běhu kurzu a jeho vyhodnocení  

o Kurz byl zahájen 9. 4. 2002 přednáškou paní Henci Goer z USA a ukončen v říjnu 2002, kdy 
byla certifikována první dula ČAD. Většina účastnic zatím podmínky pro získání certifikátu 
nesplnila. Na základě hodnocení kurzu byly provedeny některé změny v jeho programu.  

 Vytvoření webových stránek ČAD    

o Stránky www.rodina.cz/duly jsou přístupné od dubna 2002, na serveru rodina jsou vyvěšeny 
bezplatně. Přístupy na stránky měříme od listopadu 2002, průměrná návštěvnost je téměř 
40 přístupů za týden.  

 Přistoupení k mezinárodní iniciativě „Porodní služby matce přátelské“ (Mother-Friendly 
Childbirth Initiative) americké Koalice za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS) – duben 2002 

 Dopis do všech porodnic k Mezinárodnímu dni porodních asistentek a propagace porodní 
péče matce a dítěte přátelské, ve spolupráci s HAM – květen 2002 

 Účast na mezinárodním setkání ENCA (European Network of Childbirth Associations) - 
v Praze 10.-12.5.2002 

 Žádost o akreditaci kurzu jako rekvalifikačního u Ministerstva školství. Žádost byla dvakrát 

odmítnuta s odůvodněním, že naše činnost velmi výrazně zasahuje do kompetence porodních 
asistentek, lékařů a dětských sester. 

 Jednání s nakladatelstvím One Woman Press o překladu knihy Mothering the Mother (Klaus, 
Kennell, Klaus) 

 Výběr účastnic a zahájení druhého běhu kurzu pro duly - říjen 2002 

 Protestní dopis adresovaný ministryni zdravotnictví, ostatním členům vlády a legislativní radě 
vlády – s výhradami k návrhu zákona o nelékařských povoláních, konkrétně jeho části týkající se 

omezení práce samostatných porodních asistentek 

 Účast zástupců ČAD a prezentace dul - na konferenci v Bratislavě (Katarína Zatovičová), na 
konferenci v Brně (Tamara Marková), na konferenci ČAPA v Hradci Králové (Věra Nováková, 
Marie Vnoučková) a na mezinárodním semináři v Porodním domě U Čápa (Míla Kramná). 

 Informování veřejnosti o práci dul a činnosti asociace ve sdělovacích prostředcích - časopisy 

Aperio, Rodiče, Porodní asistentka, internetový server Rodina.cz ...  

 Spolupráce s občanskými sdruženími Hnutí za aktivní mateřství, Aperio, Centrum aktivního 
porodu, Klíček, Liga La Leche, Studio Pro Život a s Českou asociací porodních asistentek 

 
 
 

http://www.rodina.cz/duly


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 
 
Na začátku roku byl stav finančních prostředků – 0 Kč. 
Na konci roku jsme měly 6 376,4 Kč v hotovosti a 34 935,57 Kč na účtu. 
 
 

 Výkaz příjmů a výdajů  

příjmy za zdaňovací období výdaje za zdaňovací období 

členské příspěvky 4200,00 režie 3969,60 

úroky 84,97 různé 1339,00 

Příjmy nezdaňované-celkem 4284,97 Výdaje kt. nejdou na zdaň.příjmy-celkem 5308,60 

Příjmy zdaňované 85300,00 odměny 29005,00 

Příjmy celkem 89584,97 režie 13959,40 

    Výdaje na dosaž.zdaň.příjmů-celkem 42964,40 

Rozdíl celk.příjmy - celk.výdaje  41311,97 Výdaje celkem 48273,00 

 
 

 

PLÁNY NA ROK 2003 

 Oslovení porodních asistentek v souvislosti s Mezinárodním dnem porodních asistentek 
(5.5.) 

 Spolupořádání diskuse věnované přátelské porodní péči ve spolupráci s o.s. Hnutí za aktivní 
mateřství 

 Výběr kandidátek do třetího běhu kurzu a jeho zahájení v červenci 2003 

 Zpracování souboru kazuistik pro výuku dul 

 Vypracování Etického kodexu ČAD a jeho uvedení do praxe   

 Sběr materiálů pro sborník a manuál o práci dul 

 Pokračovat v šíření informací o přínosu práce dul (internet, časopisy, další média) 

 Spolupracovat s nakladatelstvím One Woman Press na překladu knihy Mothering the Mother 
(Klaus, Kennell, Klaus) resp. jeho druhého upraveného vydání s názvem The doula book 

 Pokusit se navázat komunikaci s gynekologicko-porodnickou společností a s vedením 
jednotlivých porodnic – ohledně doprovodu duly k porodu 

 Pokusit se iniciovat projekt na podporu žen v období okolo porodu, které byly zneužívané, 
znásilněné, týrané nebo jsou opuštěné a nachází se v těžké životní situaci 

 


