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Sdružení oslavilo na jaře 2010 první výročí své existence. České duly sdružují duly s
různým stupněm akreditace, usilují o stálé zvyšování kvality vzdělávání a práce dul v ČR, o
dodržování etickýchi profesních standardů, o zlepšování informovanosti laické i odborné
veřejnosti. České duly podporují takové změny v systému českého porodnictví, které vycházejí z
potřeb žen a novorozenců. České duly usilují o profesionalizaci profese duly. Sdružení České duly
pomáhá ženám najít kvalifikovanou dulu, pořádá základní i postgraduální kurzy a výcviky pro
duly, spolupracuje s odbornými a dobrovolnými organizacemi podobného zaměření,
spolupracuje se zahraničními organizacemi s obdobnými
cíli, vytváří a publikuje materiály, které přibližují laické i odborné veřejnosti práci dul.

Činnost v roce 2010
Leden
·
·
·
·
·
·
Únor
·
·
·
·

Portál Naše porodnice.cz publikoval článek duly Květy Cermanové
Na portálu 9měsíců.cz vyšel článek Bc.Lucie Kašové
Na portálu Naše děti vyšel v magazínu článek Dagmar Hricové
Pozvání pro dulu Květu Cermanovou na TV NOE
Článek Drahomíry Tvrdíkové Můj porod s dulou pro portál Naše porodnice
Zakončení prezenční část výcviku pro duly
Kurz laktačního poradenství, který jsme zorganizovali ve spolupráci s Laktační ligou (NARLAC)
Reportáž duly Moniky Morsteinové v časopise Tina
Článek Dagmar Hricové v magazínu Naše děti
Květa Cermanová byla hostem v pořadu Kulatý stůl (TV Noe) na téma „Cesta ke šťastnému
mateřství“
Otevření dulí rubriky na portálu Naše porodnice

·
Březen
· Pro vnitřní potřebu Českých dul o.s. začal vycházet zpravodajský čtvrtletník
· České duly se připojily k mezinárodní struktuře Doulas of Europe, která vychází z francouzské
·
·
·
·

organizace dul Doulas de France
Spolupráce Dagmar Hricové na projektu Eva Evě pořádaném Komunitním centrem Český Těšín pro
dospívající dívky
Klára Borůvková a Lucie Kašová navázaly spolupráci s PROXIMA SOCIALE o.s. Certifikované České
duly, budou v případě potřeby k dispozici klientkám azylového domu a krizového centra.
Překlad webových stránek do německého jazyka
Pro portál naseporodnice.cz napsala článek francouzská klientka, kde popisuje zkušenost s dulou
Lucii Kašovou z pohledu cizince v české porodnici

Duben
· Beseda na soukromé ZŠ v Rožnově pod Radhoštěm na téma Těhotenství a porod, pod
vedením Jany Vaškové a Lucie Oharkové
· Bc.Lucie Kašová získala akreditaci III. stupně – dula konzultantka
· Článek Dagmar Hricové na portále www.nase-deti.cz
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· Zahájení jednosemestrálního kurzu angličtiny pro duly doprovázející zahraniční klienty
· Besedu o dulách v Chotěboři vedla Veronika Štěpánková
· Besedu o dulách vedly v Žamberku Kateřina Broncová a Iva Voráčková
Květen
· Valná hromada sdružení – schválení změny sídla a stanov
· První výročí webových stránek
· Ocenění webových stránek Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl byt
uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Naše webové stránky jsou
tedy Národní knihovnou archivovány.

·
·
·
·
·

Vydání nových letáků Českých dul o.s.
První část výběrového řízení do základního výcviku Českých dul
Kazuistická supervize absolventek s PhDr. Yvonnou Luckou
České duly podporují Světový týden respektu k porodu (STRP)
V rámci STRP pořádala dula Květa Cermanová v RC Radost Tábor besedu, promítání filmu
Orgasmic Birth a výstavu
V rámci STRP pořádala Mgr. Petra Fettersová v Polici nad Metují besedu
V rámci STRP byla hostem besedy v pražském kině Perštýn Monika Morsteinová
V rámci STRP proběhl seminář Petry Malé v pražském kině Perštýn

·
·
·
Červen
· Článek Dagmar Hricové v časopisu MaMiTa
· Zahájení spolupráce s Fondem ohrožených dětí – centrem náhradní rodinné péče na
projektu Cesta ke šťastnému mateřství. Spoluautorka projektu je dula Květa Cermanová.
· Víkendový pobyt v Beskydech ve spolupráci s FOD (Květa Cermanová, Lucie Kašová)
· Rozhovor pro MF Dnes poskytla Jana Vašková
Září
· Klára Borůvková tradičně zahájila výcvik kurzu slovenských dul v Bratislavě a byla i členkou
graduační komise u závěrečných certifikací
· Valná hromada sdružení – zvolení nového člen výkonného výboru (Monika Morsteinová
na pozici PR), účast na podzimním veletrhu, návrhy postgraduálních vzdělávacích akcí
· Šárka Černá a Veronika Štěpánková prezentovaly práci Českých dul o.s. v rámci akce
„Řetěz“ v Havlíčkově Brodě
· Prezentace práce Českých dul o.s. Dagmar Hricovou v Třanovicích
· Laktační kazuistický seminář pro České duly s certifikací laktačních poradců, vedený Lucii
Kašovou a Dagmar Hricovou
· Novým členem Českých dul o.s. se stala dula Vlaďka Hejzlarová
· Spolupráce na dotazníku, který byl součástí grantového projektu Katedry psychologie FF UK se
zaměřením na spokojenost žen s českými porodnicemi
Druhá část výběrového řízení do základního výcviku Českých dul

·
Říjen
· Zahájení sebezkušenostní části prezenční etapy výcviku pro duly
· Účast Českých dul o.s. na podzimní veletrhu FOR BABIES v pražském veletržním areálu
Letňany
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· Masáže miminek a kojenců - kurz v rámci postgraduálního vzdělávání Českých dul, lektor Mgr.
Jana Hašplová

Listopad
· Uzavření pilotní části projektu Cesta ke šťastnému mateřství, který byl zahájen ve spolupráci
s Fondem ohrožených dětí. Projekt byl zaměřen na dívky vyrůstající v náhradní rodinné péči, které
se v raném věku s mateřským vzorem v mnoha případech nesetkaly a také na jejich pěstounky či
adoptivní maminky. Projektu se účastnily Květa Cermanová (spoluautorka projektu), Lucie Kašová
a Klára Borůvková.

Prosinec
· Přednáška Ivy Voráčkové na zdravotnické konferenci v Rychnově nad Kněžnou na téma
Kdo je dula a Potřeby ženy a dítěte během normálního porodu

Statistika práce dul:
(zpracovala Bc. Lucie Kašová)
· Celkem doprovázených porodů …………………………………………………112
· Počet porodnic, v nichž duly doprovázely ……………………………………21
· Vaginálních porodů ……………………………………………………………………..95
· Porody císařským řezem ……………………………………………………………..17
· Porody v porodnici …………………………………………………………………….109
· Porody v domácím prostředí ……………………………………………………... 3
· Předporodní péče ………………………………………………………………………352
· Laktační poradenství ………………………………………………………………… 261

Vzdělávání
(zpracovala Bc.Klára Borůvková)
V roce 2010 došlo k personálním změnám v oblasti vzdělávání. Do konce září pracovala na
pozici odborného garanta PhDr. Barbora Janečková, PhD. Od října se odborným garantem (v
souladu s dlouhodobým plánem a kontraktem) stala Bc. Klára Borůvková, která zároveň tímto
odešla z pozice manažera vzdělávání. Na tuto pozici (od října se pozice nazývá koorditátor
vzdělávání) nastoupila Ing. Ivana Weissová. V průběhu podzimu došlo ke změně na pozici
supervizora výcviku. Dosavadní supervizorka PhDr. Yvonna Lucká z této pozice odešla a nadále
spolupracuje s naším sdružením jako kazuistický supervizor. Novým supervizorem výcviku se stala
Mgr. Jana Herbst. Jako konzultantky pracovaly Bc. Klára Borůvková, Květa Cermanová, Petra
Malá. Tým posílily i nové konzultantky Bc. Lucie Kašová, DiS. a Monika Morsteinová.
V lednu 2010 byla zakončena prezenční část výcviku 08 a 10 studentek postoupilo do části
supervidované praxe.
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Na podzim 2010 jsme zahájily další běh výcviku pro České duly, ve které aktuálně studuje
15 studentek. Koncepce vzdělávání a její forma zůstala zachována (11 modulů a 5 supervizních
setkání, prezenční část kurzu je rozdělena na 2 etapy, část sebezkušenostní, která má za úkol
pomoci dulám zorientovat se ve své osobní motivaci pro práci duly, najít si přiměřené místo pro
tuto profesi ve svém osobním a pracovním životě, atd. Ve druhé části výcviku České duly
dostávají nástroje pro svou novou profesi, dostávají informace potřebné k tomu, aby se dobře
orientovaly na poli porodnictví. Poslední rok a půl je věnován supervidované praxi).
Koncepce vzdělávání je rozšiřována o postgraduální kurzy a workshopy. V roce 2010
proběhl kurz pro laktační poradce ve spolupráci s Laktační ligou, jednosemestrální kurz angličtiny
zaměřený na práci duly a předporodní přípravu v tomto jazyce, kurz masáží miminek a laktační
kazuistický seminář. Pro rok 2011 je připravena kazuistická supervize, workshop věnovaný
kraniosakrální terapii, kurz reflexní terapie, pokračovací kurz masáží miminek.

Propagace a spolupráce s weby
(zpracovala Dagmar Hricová)
Sdružení oslovilo 73 webů, z toho se 30 aktivně spolupracuje ve smyslu vzájemné výměny
odkazů nebo banneru, pomoci při propagaci kurzu, šíření povědomí o dulách apod. Na portálu
Naše porodnice se podařilo otevřít dulí rubriku, kde lze najít informace na téma Kdo je dula, Jak si
dulu vybrat, Jak se stát dulou apod. Na různých portálech bylo uveřejněno 8 článků. V novinách a
časopisech byly uveřejněny 3 články, na nichž spolupracovaly členky sdružení. Pro TV Noe byla
představena profese duly. V průběhu celého roku probíhala aktivní spolupráce s portálem emimino ve formě poradny, kde jsme odpovídaly na otázky maminek.
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Finanční zpráva
(zpracovala Bc. Lucie Kašová)
Výnosy
Kurzovné za vypsané kurzy
Přijaté úroky
Přijaté členské příspěvky
Sponzorský dar
Tržby za letáky
Výnosy celkem

198 940
64
11900
10000
1385
222289

Náklady
Reprezentace (website, razítka, doména)
Pronájem prostor na akce
Mzdy zaměstnanců na DPČ a DPP
Mzdy lektorům
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, spotřební materiál)
Náklady celkem

10150
30200
11900
136690
31780
220720

Výnosy příštích období
Kurzovné

109000

Orgány organizace
Výkonný výbor sdružení
Bc.Lucie Kašová, Bc.Klára Borůvková, Dagmar Hricová,
Ing.Ivana Weissová, Monika Morsteinová
Statutární zástupci sdružení
Bc.Lucie Kašová, Bc.Klára Borůvková, Ing.Ivana Weissová
Etická komise sdružení
Petra Malá, Květa Cermanová, Monika Morsteinová
JUDr. Renata Píbilová, Bc.Klára Borůvková
Revizor sdružení
Drahomíra Tvrdíková
Zpracovala:
Dagmar Hricová 30. 3. 2011
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