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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ ASOCIACE DUL ZA r. 2004
Rok 2004 byl pro Českou asociaci dul rokem úspěšných a přelomovým. Kromě toho, že proběhl třetí běh kurzu
pro duly a byl zahájen čtvrtý, dovedly jsme ke zdárnému završení snahu o vydání americké knihy The Doula Book
autorů M. Klause, J. Kennella a P. Klaus, která zevrubně pojednává o tematice profese duly. Na jaře vyšla v
českém překladu V. Jiráskové pod názvem Porod s dulou v nakladatelství One Woman Press. Dařilo se nám šířit
povědomí o prospěšnosti práce dul mezi rodičovskou veřejností, ale i mezi odborníky – lékaři, porodními
asistentkami a psychology.
U příležitosti vydání Porodu s dulou jsme zorganizovaly návštěvu v ČR dvou z jejích spoluautorů, věhlasného
pediatra prof. Marshalla Klause a jeho ženy psychoterapeutky Phyllis Klaus. Během svého pobytu manželé
Klausovi přednášeli jak pro odborníky, tak pro veřejnost (podrobně viz dále).
Uskutečnily jsme seminář o významu působení dul pro lékaře, porodní asistentky a sestry v Ústavu pro péči o
matky a děti v Praze – Podolí a navázaly jednání s touto porodnicí o možnosti doprovázet matku dvěma osobami
– otcem i dulou zároveň. Další seminář jsme vedly v Městském centru psychosociálních služeb v Praze.
Pozitivně hodnotíme také získání grantu od nadace Slovak - Czech Women´s Fund na natočení propagačního
filmu „Aby ženy věděly o dulách“ a spolupráci s režisérkou L. Cingrošovou. Podpořily jsme duly na Slovensku při
zakládání jejich asociace Slovenské duly. V závěru roku stála ČAD jako jedna ze čtyř asociací u zrodu sdružení
Fontanela – Koalice za zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a vypracovala projekt na školení lektorů a
konzultantek kurzu pro duly.
Výbor sdružení pracuje ve složení Míla Kramná, Vlasta Jirásková a Klára Borůvková.
Do roku 2005 chceme dále rozšiřovat své aktivity a přispívat ke zlepšení podmínek žen, dětí, mužů i celých rodin
v perinatálním období.
Kompletní přehled našich aktivit v r. 2004 zmiňujeme v následujícím výčtu:


výběr účastnic čtvrtého běhu kurzu pro duly (leden 2004)



ukončení třetího běhu kurzu pro duly (duben 2004), vyhodnocení zpětné vazby



organizování návštěvy prof. Marshalla H. Klause a paní Phyllis H. Klaus z USA - autorů knihy Porod s
dulou (vydalo nakladatelství One Woman Press v dubnu 2004) v ČR v květnu 2004
v rámci návštěvy se uskutečnilo:
o

Seminář pro duly – prof. Marshall H. Klaus přednášel na téma Péče o rodinu s nemocným,
nedonošeným nebo postiženým dítětem paní Phyllis H. Klaus přednášela na téma Jak pracovat
se ženou po negativní nebo traumatické porodní či sexuální zkušenosti

o

Tematické odpoledne (za podpory Magistrátu hlavního města Prahy) s názvem - Fyzické a
citové bezpečí matky a dítěte v období okolo porodu, kde přednášel prof. Marshall H. Klaus na
téma: Péče o matku a dítě ve 21. století (důkazy pro změny ve způsobu perinatální péče) a
Phyllis H. Klaus na téma Aspekty pozitivní porodní zkušenosti. Po přednáškách byl promítnut
film Amazing Talents of the Newborn (Úžasné vlohy novorozence)
Přednášky: Úloha podpůrné osoby (duly) při prevenci řady porodních problémů - prof. Marshall
H.Klaus a Vliv sexuálního zneužití na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí - Phyllis H.Klaus
v rámci Psychosomatických disputací č.V s gynekology (organizuje Psychoterapeutická
společnost ČLS J.E.Purkyně)
Seminář „Perinatální péče ve 21. století“ pro neonatologické sestry ve FN Praha Motol (vedl
prof. Marshall H.Klaus), doplněný promítáním filmu Amazing Talents of the Newborn (Úžasné
vlohy novorozence)
Seminář pro studentky porodní asistence v Jihlavě (vedla Phyllis H.Klaus), doplněný
promítáním filmu Amazing Talents of the Newborn (Úžasné vlohy novorozence)

o

o

o
o

Beseda se studenty katedry psychologie FF UK (vedla Phyllis H.Klaus)
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podpora distribuce a publicity knihy Porod s dulou (ve spolupráci s nakladatelstvím One Woman Press) –
nabídka rozeslána do všech porodnic v ČR, recenze zveřejněna v Děti a my



zahájení čtvrtého běhu kurzu pro duly v květnu 2004, průběžné udržování a rozvoj kurzu



interní seminář o dulách a jejich práci pro lékaře, porodní asistentky a sestry v Ústavu pro péči o matky a
dítě v Praze – Podolí (červen 2004)



komunikace s ÚPMD v Praze - Podolí o umožnění doprovodu duly jako druhé doprovázející osoby (spolu
s otcem) – zatím platí pravidlo, že rodička může mít pouze 1 doprovod (duben – prosinec 2004)



seminář o dulách a významu psychické podpory při porodu pro Městské centrum psychosociálních služeb
(účastnili se psychologové a sociální pracovníci z Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)



podpora pro duly ze Slovenska při založení jejich vlastní asociace „Slovenské duly“



zorganizování podzimního setkání absolventek kurzu pro duly (sdílení zkušeností, řešení náročných
situací) a valné hromady – říjen 2004



získání grantu na natočení dokumentu „Aby ženy věděly o dulách“ od nadace Slovak-Czech Women´s
Fund a navázání spolupráce s režisérkou Lenkou Cingrošovou



spolupráce s redaktory časopisů při přípravě článků o dulách (Betynka, Mamita, Lidové noviny, Mladý svět,
Překvapení, Žena a život, MF Dnes)



spolupráce se studentkami porodní asistence a studentkou psychologie na filozofické fakultě UK, které se
ve svých absolventských pracích a diplomové práci věnují tématu profese duly



založení sdružení Fontanela - Koalice za zlepšení služeb v mateřství a rodičovství spolu se spřízněnými
asociacemi Aperio, ČAPA, a A-centrum. Společné podání žádosti o grant vrámci JPD 3.



šíření letáků o práci duly a aktivitách ČAD, aktualizace a rozšíření webových stránek ČAD



šíření textů mezinárodní Iniciativy „Matce přátelských porodních služeb“ a „Deseti otázek, na které se
můžete zeptat“ mezi rodičovskou veřejností i mezi zdravotníky

Zpráva o hospodaření
V roce 2004 činily celkové příjmy 159 073,91 Kč a celkové výdaje 188 877,2 Kč. Výsledkem hospodaření byla
účetní ztráta ve výši 29 803,29 Kč.

V Praze 4.2.2005

Zpracovaly: M. Kramná a V. Jirásková

