VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
České duly o.s.
O sdružení
České duly o.s.
Pod Ďáblem 936, Petrov 252 81
IČO: 26559366
číslo účtu: 0534561339/0800, Česká spořitelna a.s.
registrováno u MV ČR 4.5.2009, č.j.: VS/1–1/75507/09-R
Sdružení bylo založeno na jaře 2009. České duly sdružují duly s různým stupněm
akreditace, usilují o stálé zvyšování kvality vzdělávání a práce dul v ČR, o dodržování etických
i 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 2009
Duben
• Založení sdružení
Květen
• Nové webové stránky
• Identifikační kartičky Českých dul
• Oficiální e-mail info@mojedula.cz a vzdelavani@mojedula.cz
• Přednáška Kláry Borůvkové ve Vyšší odborné škole zdravotnické v Trutnově o profesi
duly
Červen
• Valná hromada Českých dul – zvolen výkonný výbor, statutární zástupci, etická
komise, revizor
• Zahájení výukové části prezenční etapy výcviku pro duly
• Článek duly Moniky Morsteinové v časopisu Miminko
• Rozhovor s dulou Petrou Malou v časopisu Cosmopolitan
• Duly Lucie Kašová a Dagmar Hricová zpracovaly metodický manuál s tématikou kojení
v rámci projektu Kambodža – pomoc rodícím ženám

Září
•
•
•

Klára Borůvková tradičně zahájila v pořadí už 4. běh kurzu pro duly na Slovensku
svým workshopem na téma „Podstata a hranice práce duly“
Přednáška dul Ivy Voráčkové a Kateřiny Broncové pro občanské sdružení SPLAV o
profesi duly
Rozhovor s dulou Dagmar Hricovou pro časopis Instinkt

Říjen
• Informační dopis porodnicím o cílech a základních principech práce Českých dul
• Přednáška duly Moniky Morsteinové v MC Neználek v Kralupech nad Vltavou
• Přednáška duly Květy Cermanové v Ostravě pro Fond ohrožených dětí na téma
Podpora dobrého mateřství dospívajících dívek v náhradní rodinné péči
• Článek duly Lucie Kašové v časopisu Respekt
• Beseda s dulami Květou Cermanovou a Janou Dvořákovou v RC Radost v Táboře
Listopad
• Setkání výkonného výboru Českých dul
• Valná hromada
• Nová, vylepšená podoba internetových stránek s cizojazyčnými překlady
• Přednáška duly Šárky Černé v MC Zvoneček v Havlíčkově Brodě

I. Statistika práce dul:
(zpracovala Mgr.Kateřina Skočdopolová)
•

Celkem doprovázených porodů - 104

•

Počet porodnic, v nichž duly doprovázely – 26

•

Vaginálních porodů – 94

•

Porody císařským řezem – 10

•

Porody v porodnici – 100

•

Porody v domácím prostředí – 4

•

Předporodní péče – 318

•

Laktační poradenství - 625

II. Vzdělávání
(zpracovala Bc.Klára Borůvková)
Manažerem vzdělávání sdružení České duly byla v roce 2009 Bc. Klára Borůvková,
odborným garantem vzdělávání PhDr. Barbora Janečková, PhD. a supervizorem vzdělávání
PhDr. Yvonna Lucká. Jako konzultantky pracují Bc. Klára Borůvková, Květa Cermanová a
Petra Malá. Byl zpracován akreditační řád sdružení, který stanovuje pravidla akreditace,
certifikace a recertifikace pro jednotlivé akreditační stupně.
Sdružení České duly převzalo závazek dovést do úspěšného konce výcvik dul, který byl
zahájen v roce 2008 podle koncepce Bc.Kláry Borůvkové a PhDr. Barbory Janečkové PhD.
v České asociaci dul. 10 studentek se rozhodlo pokračovat v dané vzdělávací koncepci pod
hlavičkou sdružení České duly. Prezenční část výcviku byla ukončena na začátku roku 2010.
Studentky – České duly absolventky dále pokračují ve studiu v rámci supervidované praxe.
Byla opětovně zrevidována koncepce vzdělávání pro rok 2010. Výcvik Českých dul je
v současné době složen celkem z 11 modulů a 5 supervizních setkání. Prezenční část kurzu je
rozdělena na 2 etapy. První je část sebezkušenostní, kterou vedou lektoři sebezkušenostní
části výcviku (pracujeme zejména s metodami Pesso Boyden System Psychomotor a
metodami Biosynthesis). Tato část 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, porozumět specifičnosti vztahu dula-klient, porozumět vlastním
problémům (spojených s tematikou mateřství, těhotenství a porodu) a umět je oddělit od
práce s klienty. 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 2009
probíhala příprava, v roce 2010 proběhl kurz pro laktační poradce ve spolupráci s Laktační
ligou, zahajujeme jednosemestrální kurz angličtiny zaměřený na práci duly a předporodní
přípravu v tomto jazyce, je plánovám workshop kraniosakrální terapie, kurz masáží miminek,
laktační kazuistický seminář a kazuistická supervize.

III. Propagace a spolupráce s weby
(zpracovala Dagmar Hricová)
Sdružení oslovilo 45 webů. Z toho s 15 aktivně spolupracuje ve smyslu vzájemné
výměny odkazů nebo banneru, pomoci při propagaci kurzu, šíření povědomí o dulách apod.
Pro 3 portály poskytuje sdružení pravidelný seriál, kde informuje o tom, kdo je dula, jak si
dulu vybrat, jak se stát dulou a dalších tématech. Na 3 portálech bylo uveřejněno 6 článků.
V novinách a časopisech bylo uveřejněno 5 článků, na nichž spolupracovaly členky
sdružení.

Finanční zpráva
(zpracovala Bc. Lucie Kašová)
Výnosy
Kurzovné
Přijaté úroky
Přijaté členské příspěvky

60410
18
8700

Výnosy celkem

69128

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

13220
4500
4000
25000
1039

Náklady celkem

47759

Výnosy příštích období
Laktační kurz

3500

Orgány organizace
výkonný výbor sdružení
Bc.Lucie Kašová, Bc.Klára Borůvková, Dagmar Hricová,
Mgr.Kateřina Skočdopolová, Ing.Ivana Weissová
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:
Ing. Ivana Weissová V Praze 23. 3. 2010

