Česká asociace dul z.s.
Výroční zpráva 2015
Základní údaje:
Česká asociace dul
Právní forma:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:

Spolek
Internacionální 1225/19, Praha 6, 16500
Naskové 28, Praha 5, 150 00
26542731

Členky výboru:
Marcela Fišerová – organizace celoročního vzdělávání pro duly
Mgr. Zora Javorská – péče o webové stránky, statistiky, trička
Mgr. Adéla Lančová – akce pro duly, certifikace, akce pro veřejnost
Zapojení do střešních organizací:
1. Česká ženská lobby
Marcela Fišerová Holubová a Vlasta Jirásková se nadále za ČAD účastní pravidelných setkání a
aktivit pracovní skupiny pro porodnictví v rámci České ženské lobby. Vlasta Jirásková se
podílela na tvorbě informačních materiálů pro těhotné ženy a pro zdravotníky.
2. Europian Doula Network (EDN) loňskou prezentaci našich dul najdete v krásném videu, které
je ke shlédnutí také na našich stránkách www.duly.cz. Kontakt s EDN udržuje Vlasta Jirásková.

Vzdělávání pro duly:
ČAD pravidelně již 15 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 2015 dokončilo kurz 14 žen.
Do nového běhu kurzu 2015/2016 nastoupilo 14 žen.
Dne 30.5. 2015 ČAD pořádala celodenní seminář Spinning Babies s Ginny Phang ze Singapuru.

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 – pro nedostatek přihlášených žen se certifikace nekonala
2. V listopadu – úspěšně certifikovaly 4 duly.

Supervize:
Členky ČAD pracují pod pravidelnou supervizí Mgr. Lucie Hermánkové. Skupinová supervize probíhá
minimálně 2x ročně.
Intervize:
Pravidelné intervize jednou měsíčně probíhají v Praze.

Jakých akcí se ČAD zúčastnila?
ČAD pravidelně vynakládá určité prostředky na účast na veřejných akcích a veletrzích za
účelem oslovení široké veřejnosti. Na akcích informujeme ženy o možnostech podpory ze
strany duly, o možnostech přirozeného porodu v ČR apod.
Česká asociace dul se účastnila veletrhu Pro dítě, který se konal 5. – 8. března 2015.
Česká asociace dul se ve dnech 17. - 19. dubna 2015 zúčastnila festivalu Evolution.
ČAD se již tradičně účastnila Světového týdne respektu k porodu, který se konal 18. – 24. května 2015
v kině Perštýn v Praze. Proběhla zde každodenní poradna duly a 20.5. se promítal film Doula! The
Ultimate Birth Companion s následnou diskusí s dulami. Vlasta Jirásková se jako host účastnila
diskusního večera s tématem Kontinuální láskyplná péče. V Brně se konalo již také tradiční setkání
s brněnskými dulami.
ČAD se připojila k akci České ženské lobby: Chceme respektující a odbornou péči v mateřství 25. 11.
2015. Akce se konala na podporu systémové změny v českém porodnictví u příležitosti
Mezinárodního dne proti násilí na ženách.
Česká asociace dul se připojila k stanovisku WHO Prevence a odstranění poškozování a nedostatku
respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních.
Česká asociace dul poslala otevřený dopis paní Michaele Mrowetz, viz www.duly.cz.
ČAD se snaží o svých aktivitách informovat všude, kde je předpoklad návštěvnosti žen
v reproduktivním věku.

Statistika práce dul ČAD za rok 2015
Počet dul, které vyplnily dotazník – 44
Plný doprovod (spolupráce v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) – 364
Jen porod (doprovod jen při porodu, např. záskok apod.) – 8
Jen těhotenství a šestinedělí(spolupráce v období před porodem i po porodu) – 212
Jen těhotenství(pouze konzultace v těhotenství) – 413
Jen šestinedělí (kojení, zpracování porodu apod.) – 258

Celkový počet porodnic, kam duly ČAD doprovázely – 40

Celkový počet žen – 1255
Vaginální porody – 339
Císařské řezy – 39
Plánované CŘ – 6
Akutní CŘ – 33
Porody doma – 31

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

Hospodaření za rok 2015:
Stav účtu k 31. 12. 2015 = 222 455,57 Kč
Stav pokladny D k 31. 12. 2015 = 16 674,- Kč
Stav pokladny M k 31. 12. 2015 = 20 156,- Kč
Kurz pro duly 14
příjem: 106 750,- Kč
výdej: 56 183,- Kč
Kurz pro duly 15
příjem: 205 500,- Kč
výdej: 12 280,- Kč
Členské poplatky
příjem: 38 700,- Kč
Zaměstnanci
výdej: 119 500,- Kč
Vzdělávání mimo kurz (certifikace, konzultantky, supervize, přednášky …)
příjem: 44 000,- Kč
výdej: 50 472,47 Kč
Provozní náklady (propagace, web, telefony …)
výdej: 54 608,38 Kč
Příjmy z prodeje a pod.
příjem: 6 611,- Kč
Splátky kurzovného
příjem: 5 700.- Kč
Celkově Česká asociace dul hospodařila se ziskovým výsledkem: 75894,05 Kč.

