
Česká asociace dul  

Výroční zpráva 2014 
 

 

Základní údaje: 

Česká asociace dul 

Právní forma: Spolek 

Sídlo:  Internacionální 1225/19, Praha 6, 16500 

Kontaktní adresa: Naskové 28, Praha 5, 150 00 

IČO: 26542731 

 

Členky výboru: 

Marcela Fišerová – práce na kurzu, péče o webové stránky 

Eliška Pláničková – komunikace s médii, statistiky 

Mgr. Adéla Lančová – akce pro duly, certifikace, akce pro veřejnost 

 

ČAD je členskou organizací České ženské lobby a Europian doula network. 

 

Vzdělávání pro duly: 
ČAD pravidelně již 14 let pořádá roční vzdělávací kurz pro duly. Kurz sestává z osmi 

víkendů. V průběhu kurzu jsou ženy seznamovány s veškerými informacemi o fyziologickém 

průběhu těhotenství i porodu, s kompetencemi vlastní práce duly a jsou podporovány 

v sebepéči. 
V roce 2014 dokončilo kurz 9 žen. 

Do nového běhu kurzu 2014/2015 nastoupilo 15 žen. 

 

Certifikace: 
Certifikace je v současné době nejvyšší možný stupeň formálního vzdělání pro duly v rámci ČAD. 

Pro stávající členky byla vypsána  certifikační zkouška: 

1. V dubnu – úspěšně certifikovalo 6 dul.  

2. V listopadu – úspšně certfijkovalo 5 dul. 

3.  

Supervize: 

Členky ČAD pracují pod pravidelnou supervizí Mgr. Lucie Hermánkové. Skupinová supervize probíhá 

minimálně 2x ročně. 

 

 

 

 



Jakých akcí se ČAD zúčastnila? 
 

Díky grantové podpoře ze strany SCWF se nám podařilo účastnit několika osvětově 
propagačních akcí, na které bychom, kvůli finanční náročnosti některých z nich, bez podpory 
nedosáhly. 

 

Svatební veletrh Brno 25.- 26.1. 2014  

Veletrh Brno Pro dítě 6. – 9. 3.2014 

Cesta duše Pardubice 5.-6.4. 2014 

Felicius Biostyl Praha 11. - 13.4. 2014  

Kladenský veletrh  5.-7. 9. 2014 

Plzeň – Moderní žena 3.- 5.10. 2014  

Konference Porod doma  7. – 8. 11. 2014 

Ezoterika Pardubice 15. – 16. 11. 2014 

Kladení růží před porodnice České Budějovice 25. 11. 2014 

Adventní slavnosti v Brně  1.-10.12. 2014 

Plavba za normálním porodnictvím – 12.12.2014 

 

ČAD se snaží o svých aktivitách informovat všude, kde je předpoklad návštěvnosti žen 

v reproduktivním věku. 

 

Statistika práce dul ČAD za rok 2014 

Počet aktivních dul – 38 

Plný doprovod (spolupráce v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) – 286 

Jen porod (doprovod jen při porodu, např. záskok apod.) – 12 

Jen těhotenství a šestinedělí (spolupráce v období před porodem i porodu) – 165 

Jen těhotenství (pouze konzultace v těhotenství) – 353 

Jen šestinedělí (kojení, zpracování porodu apod.)-  225 

Celkový počet žen -  983 

Vaginální porody - 262 

Císařské řezy - 36  

Plánované CŘ - 8 

Akutní CŘ - 28 

Porody doma – 13 

 

Partneři a partnerské organizace: 
Slovensko-český ženský fond – www.zenskyfond.cz 

Hnutí za aktivní mateřství – www.iham.cz 

Česká ženská lobby – www.czl.cz 

Úsměv mámy – www.usmevmamy.cz 

 

 

http://www.zenskyfond.cz/
http://www.iham.cz/
http://www.czl.cz/
http://www.usmevmamy.cz/

