SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
Vážení přátelé,
i Vy můžete rozšířit svůj kalendář o akci v rámci Světového týdne respektu k porodu, který
se uskuteční od 14. do 20. května 2018.
Tématika těhotenství, porodu a rodičovství nás všechny spojuje. Máte-li zájem
o uspořádání akce s touto tématikou, která pomůže mnoha dalším rodičů nalézt důležité
informace nebo se jen navzájem podpořit, rádi vám s tím pomůžeme.
Cílem Hnutí za aktivní mateřství, z. s., je osvěta v této oblasti, proto každoročně pořádá
vyhledávaný Festival o těhotenství, porodu a rodičovství v Praze.
www.respektkporodu.cz
Již nyní připravujeme program 13. ročníku festivalu s podtitulem "MÉNĚ ZÁSAHŮ, VÍCE
PÉČE", složený z přednášek, seminářů a workshopů nejen pro těhotné ženy a jejich rodiny.
Dále v rámci festivalu připravujeme zajímavé expozice, filmové projekce, interaktivní
přednášky a projekce, program pro žáky a studenty, či semináře pro zdravotníky.
V minulých letech se nám velmi osvědčila spolupráce s rodinnými centry napříč Českou
republikou, protože díky vám se dostane co nejvíce ženám tolik chybějící podpora
a informace
na jejich cestě k láskyplnému porodu a rodičovství.
Jak se můžete zapojit a co vám můžeme nabídnout?
Můžete ve svém centru uspořádat akci u příležitosti Světového týdne respektu k porodu, a to
například:


přednášku či besedu s tématikou těhotenství, porodu či rodičovství (Potřebujete
poradit, koho pozvat?),



sdílecí podpůrnou skupinku či sdílecí ženský kruh, aby těhotné ženy a nejen ony
měly možnost získat informace od zkušenějších rodičů



nebo promítání filmu s porodní tématikou s následnou diskusí (můžeme vám
poskytnout legální kopie filmů pod naší licencí).



Na webové stránce Světový týden respektu k porodu můžete vaši událost
bezplatně zviditelnit. Stačí vložit pozvánku i s obrázkem v záložce Formulář.



Vašim hostům můžete darovat brožuru Hnutí za aktivní mateřství Cesty ke
spokojenému porodu (https://iham.cz/nabizime/), kterou zasíláme poštou v tištěné
podobě.

U nás již jsou festivalové přípravy v plném proudu, proto jen můžete přiskočit do rozjetého
vlaku. Rádi vás podpoříme tak, jak potřebujete právě vy. My totiž věříme, že informovaná
veřejnost je nejlepší lék na neduhy českého porodnictví.
Budu se těšit na vaši odpověď, i dotazy či připomínky, a budete-li mít zájem, brzy se ozvu
s dalšími informacemi.
S přáním krásného dne
za celý tým festivalu
Karina Uherková
karina.uherkova@iham.cz
+420 604 345 647

