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Světový týden respektu k porodu v MC Kostička
Český Brod - V týdnu od 17. do 23. května se v mnoha státech připomíná Světový týden
respektu k porodu. Česká republika se připojuje popáté, prostřednictvím Hnutí za aktivní
mateřství a dalších organizací. Zapojením mnoha mateřských center a dalších organizací je
Světový týden respektu k porodu rozšířen po celé ČR.
Této kampaně se zúčastní také Mateřské centrum Kostička v Českém Brodě, hned
několika akcemi.
Ve středu 12. května od 15:30 hodin (v Kavárně u madony, Český Brod) proběhne
beseda na téma očkování s Karolinou Kovtun z Občanského sdružení ROZALIO, která se s
rodiči podělí o své poznatky a zkušenosti aspolečně prodiskutují problematiku povinného
očkovacího kalendáře, nemocí i rizik, která představují vakcíny, ale také právní aspekty
odkladu či odmítnutí očkování a další dotazy rodičů.
V úterý 18. května jsme pozvali maminky s dětmi na filmovou projekci a výtvarnou
dílnu do našeho MC Kostička. Proběhne promítání filmu Krtek a maminka a děti si
společně se svými maminkami vyrobí dílo na téma “Jaké to tam bylo – u maminky v bříšku!
Ve středu 19. května opět v rámci kampaně se setkají maminky znakujících dětí (v MC
kostička) vyzkouší si další ukázky znakování a vymění si zkušenosti s prvními krůčky a
pokroky ve znakování.
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Světový týden respektu k porodu
Tradice Světového týdne respektu k porodu vznikla ve Francii, pořádající organizace AFAR
(Frankofonní aliance pro respekt k porodu) zaměřuje jednotlivé ročníky na různé aspekty porodu
(nástřih hráze, porodní polohy, porod a čas, alarmující nárůst počtu císařských řezů ad.). Letos je
ústředním tématem bolest a radost.
Hnutí za aktivní mateřství
H.A.M. vzniklo v roce 1999 jako platforma pro iniciování změn českého porodnictví – prosazuje, aby

péče v této oblasti byla poskytována podle potřeb těhotných a rodících žen a jejich dětí, jakožto i v
souladu se stávající legislativou.
H.A.M.
- podporuje zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o dítě
- shromažďuje, vytváří a distribuuje materiály o normálním, přirozeném porodu a aktivní roli rodičů
- pořádá konference a školení, pravidelná setkání, videoprojekce, diskuse
- poskytuje zdravotně-právní poradenství
- organizuje každoroční akce v rámci Světového týdne respektu k porodu
- usiluje o pozitivní změny i v dalších oblastech mateřství a rodičovstvíHnutí za aktivní mateřství je
členem mezinárodní asociace ENCA a České ženské lobby. Je iniciátorem a tvůrcem Iniciativy
Normální porod.Při své práci vycházíme důsledně z důvěryhodných odborných zdrojů – výsledků
výzkumů, randomizovaných studií Cochrane Collaboration a doporučení WHO.
Mateřské centrum Kostička (založeno v roce 2003 Občanským sdružením LECCOS)
nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateřské dovolené,
vzdělávací i tvořivé programy pro děti, přednášky nejen pro maminky, prostor pro hru dětí v
inspirativním prostředí a pro první sociální kontakty vašich dětí v kolektivu, příležitost k odpočinku,
výměně zkušeností a seberealizaci rodičů nejen na rodičovské dovolené, výlety za poznáním a do
přírody, několikrát ročně společnou rekreaci.
Občanské sdružení LECCOS
Poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a
mládeže. Vytváří programy pro děti a mládež ve věku do 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi nejen na
mateřské a rodičovské dovolené. Provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a
Mateřské centrum Kostička.
Pro širokou veřejnost organizuje rodinná a kulturní odpoledne, jako je oslava Dne dětí, Drakiáda,
Adventní průvod světýlek a další.
Občanské sdružení LECCOS se významně podílí na veřejném životě města účastí na tvorbě a plnění
cílů Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. Je také jedním ze
zakladatelů obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, jejímž cílem je rozvoj mikroregionu

