Program happeningu 17.10. 15:00 Palackého náměstí, Praha, www.ijinak.cz

„Chceme péči samostatné porodní asistentky
v systému zdravotnictví“
15:00- 15:03 Zahájení happeningu - moderátorka Veronika Rážová,
za organizační tým - Jolana Hamáková, dula, matka tří dcer
a Anna Frantíková, průvodkyně mateřstvím, matka dcery a syna
15:03- 15:06 Jde to i jinak – naše stanoviska a cíle
15:06- 15:08 Představení “Výzvy za bezpečný porod”
host zástupce České ženské lobby
15:08- 15:11 Kdo je samostatná porodní asistentka – definice, popis kompetencí
host Kateřina Hájková Klíčová za UNIPA
15:11- 15:16 Realita a praxe porodní asistence v ČR
host Marie Vnoučková, porodní asistentka, matka pěti dětí
15:16- 15:20 Realita a praxe porodní asistence v Holandsku
Chceme mít možnost poskytovat péči samostatné porodní asistentky
host Natalie Sedlická, porodní asistentka, studentka, matka jednoho syna
15:20- 15:23 Proč chceme péči samostatné porodní asistentky I.
veřejné vystoupení maminek (Barbora Ryšková, Majka Staňková)
15:25- 15:27 Právní rozbor současné situace v ČR - citace rozboru právničky A. Hořejší,
vyjádření organizace ProAlt
15:27- 15:30 Vyjádření Strany zelených, vlastní zkušenost
host Mgr. Martin Ander Ph.D zastupitel města Brna,
člen Strany zelených, otec
15:30- 15:33 Stanovisko Unipa - Kateřina Hájková Klíčová, matka jednoho syna
15:33- 15:36 Péče porodní asistentky ve světle biomedicínské statistiky
host Markéta Pavlíková, biostatistička, matka tří dcer
15:36- 15:39 Vyjádření organizace HAM ke statistice- Petra Sovová, matka sedmi dětí
15:40- 15:45 Proč chceme péči samostatné porodní asistentky II.
veřejné vystoupení maminek a tatínků (Kateřina Jeníčková,Veronika
Perglerová, Ctirad Oráč, Jan Jícha)
15:45- 15:50 Vyjádření organizátorů k případu Ivany Konigsmarkové
15:50- 15:53 Osobní zkušenost s péčí porodní asistentky
host Gaurí Chrastilová - spisovatelka, publicistka, matka dvou dcer
15:54- 15:57 Pohled na vztah porodní asistentky a rodičky z pozice genderu
host Daniela Rendl, studentka sociologie a genderu, matka tří synů
15:57- 15:59 Příspěvek o naději
host Mgr.Michaela Mrowetz - propagátorka podpory rané vazby mezi dítětem
a matkou, matka dvou synů
klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně
16:00- 16:05 Shrnutí průběhu a zakončení happeningu
16:05- 16:08 Závěrečné slovo za organizační tým - Jolana Hamáková, Anna Frantíková
Akce probíhající souběžně s happeningem:
Podpisové místo „Výzvy za bezpečný porod“ (pod záštitou České ženské lobby)
Stánek s tiskovými materiály a občerstvením

Akci již vyjádřily podporu následující osobnosti z České republiky:
Mgr. Martin Ander Ph.D, zastupitel města Brna, člen Strany zelených
Matouš Ruml, herec
Lukáš Hejlík, herec, moderátor
Gaurí Chrastilová, spisovatelka a publicistka, www.gaurichrastilova.cz
Anna Frantíková, průvodkyně mateřstvím, www.pohodovematerstvi.cz
Jolana Hamáková, dula
Ing. Šárka Jirsáková, vývojářka IS systémů
Bc. Magdaléna Kučerová, Maharani, www.maharani.cz
Mgr. Markéta Pavlíková, biostatistička
Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychterapeutka a soudní znalkyně,
propagátorka podpory rané vazby mezi dítětem a matkou,
www.klinickapsychololozka.cz
Mgr. Eliška Kodyšová, odborná konzultantka České ženské lobby a občanského
sdružení Aperio
PhDr. Jaroslav Simon, kouč a psycholog, www.jaroslavsimon.cz
Ing. Ivana Antalová - hlavní koordinátorka rodičovské organizace podporujícící rodiny
s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci, usilujícící o péči o ženu
a dítě jako o jednu nedělitelnou jednotku
Daniela Rendl, studentka sociologie a genderu
Majka Staňková, dula, www.majka-kurzy.cz
Eliška Pláničková, dula, www.dulaeliska.cz
Jan Jícha, učitel
Ing. Jana Mrákotová, projektantka
Zuzana Hlívová
Dita Poustecká
Pavla Vlasáková
Barbora Ryšková
Podpořily nás tyto české organizace:
Unipa, unie porodních asistentek www.unipa.cz
Česká ženská lobby, www.czlobby.cz
Liga lidských práv, www.llp.cz
Aktivní rodičovství, veřejné konference http://aktivnirodicovstvi.cz/
A-centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství www.acentrum.eu
H.A.M., hnutí za aktivní mateřství, www.iham.cz
Baby klokánci o.s., http://babyklokanci.blogspot.com/
Veřejnost za přirozený porod
ProAlt, občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu
alternativ www.proalt.cz
Nesehnutí, nezávislé sociálně ekonomické hnutí http://nesehnuti.cz/
Brána k dětem, www.branakdetem.cz
AZRODINA.cz, to nejlepší pro rodinu, www.azrodina.cz
Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, http://aperio.cz/

Zahraniční osobnosti a organizace podporující náš záměr:
Anu Lampinen, registrovaná sestra, PA, WHO laktační poradkyně, Finsko
Jack Newman - pediatr a velký propagátor podpory raného kontaktu mezi dítětem a
matkou po porodu a učitel efektivity zahájení kojení samopřisátím, Kanada
Ellen Gross - advokátka porodních asistentek, USA - Kalifornie
Christine Trompka - propagátorka zdravého životního stylu a normálního porodu do
vody, Bavorsko v Německu
Donal Kerry, mezinárodní mluvčí Kampaně za spravedlnost a rovnost pro Dr. Agnes
Gereb a nezávislost maďarských porodních asistentek, Ir, žijící v Budapešti,
Maďarsko
Dr. Agnes Gereb, porodní asistentka a lékařka, Maďarsko
Lotus birthing, organizace “Lotosový porod”, USA
Slovenské duly o.z. www.duly.sk

Za projevenou podporu všem moc děkujeme.
Organizační tým Jde to i jinak, www.ijinak.cz

