


Slovo prezidentky

Rok 2017 byl rokem rozvoje mezinárodních vztahů. UNIPA se stala členem Mezinárodní konfederace porodních
asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Spolupráce se zahraničím je pro nás velkou
inspirací,  jak  podpořit  porodní  asistentky  v  České  republice  a  zlepšovat  podmínky  pro  jejich  práci.  Díky
pokračujícímu projektu podpořeného z ESF se mohly dvě naše členky zúčastnit 31. kongresu ICM v Torontu. I díky
projektu  podpořeného  z  Úřadu  vlády  můžeme  pokračovat  v  dalším  rozvíjení  organizace  a  programech  pro
zvyšování  odbornosti  porodních  asistentek.  Piknik  s  porodní  asistentkou  u  příležitosti  Mezinárodního  dne
porodních asistentek se již stává tradicí a konal se na mnoha místech ČR. Stejně tak jsme se již tradičně podílely
na programu světového Týdne respektu k porodu, tentokrát zaměřeného na přemíru zásahů do porodu.

Velmi  nás  těší  rostoucí  zájem o  dění  v  Unii  porodních  asistentek,  zejména  pak  ze  strany  mladých  kolegyň
a studentek, a spolupráce s nimi.

Ivana Königsmarková
komunitní porodní asistentka,
prezidentka UNIPA



Kdo jsme a co je naším cílem 

Unie  porodních  asistentek,  z.  s.,  je  neziskovou  profesní  organizací  porodních  asistentek
a  studentek  porodní  asistence.  Podílí  se  na  rozvoji  oboru  porodní  asistence  v  souladu
s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu
porodním  asistentkám  a  informační  a  poradenský  servis  těhotným  ženám
a jejich  rodinám.  Spolek  je  demokratickou  profesní  organizací,  která  na  principu  dobrovolného  individuálního
členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice. 

Historie 

Navazujeme na činnost občanského sdružení Unie porodních asistentek, které vzniklo v roce 2005 a které se
v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, transformovalo ve spolek. Spolek je zapsaný
ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16213.

Unie porodních asistentek je členem:

 Mezinárodní konfederace porodních asistentek    

 Evropské asociace porodních asistentek   

 Asociace veřejně prospěšných organizací  

 Česká ženská lobby  

 Klub fundraiserů Českého centra fundraisingu  

 Slušná firma  

https://slusnafirma.cz/slusna-firma/unie-porodnich-asistentek/
http://fundraising.cz/
http://www.czlobby.cz/
https://www.avpo.cz/
http://www.europeanmidwives.com/
http://internationalmidwives.org/


Lidé v Unii porodních asistentek 

Kontaktní osoba

 
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová 
výkonná ředitelka UNIPA 
e-mail: klicova@unipa.cz 
tel.: (+420) 734 637 379 

Statutární orgán 

Kolektivním  statutárním  orgánem  je  rada  Unie
porodních asistentek, která se schází jednou měsíčně.
Na  schůzi  rady  přijímáme  nové  členky,  diskutujeme
strategická  rozhodnutí,  přijímáme  stanoviska
k aktuálním  událostem,  připravujeme  akční
a vzdělávací plán na následující rok.

Rada Unie porodních asistentek

Ivana Königsmarková 
prezidentka 

Magdalena Ezrová 
viceprezidentka 

Marie Vnoučková 
viceprezidentka 

Jana Riedlová 
viceprezidentka 

Kristina Neubertová Zemánková 
viceprezidentka

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech členek Unie porodních asistentek, která se v roce 2017 sešla
23. září.



Členství 

V  roce  2017  měla  Unie  porodních  asistentek  107
aktivních  členek z  řad  komunitních  i  nemocničních
porodních  asistentek  a  studentek  porodní  asistence.
Členství  v  Unii  porodních asistentek je  otevřeno všem
porodním asistentkám bez ohledu na místo výkonu jejich
povolání.  Podrobnosti  o  členství  najdete  na  našich
webových stránkách.

Spolupráce

Unie porodních asistentek v rámci pracovní skupiny při České ženské lobby spolupracuje s řadou neziskových
organizací. Mezi naše nejužší spolupracující organizace patří: Hnutí za aktivní mateřství, Aperio – společnost pro
zdravé rodičovství, Liga lidských práv, Nesehnutí, Česká asociace dul, Česká konfederace porodních asistentek,
Porodní dům u Čápa a další. 
Jsme v kontaktu také s celou řadou iniciativ, petičních výborů a projektů. Pravidelně zveme všechny na naše akce,
například  na  Piknik  s  porodní  asistentkou.  Snažíme se,  aby  naše  společné  snahy vedly  k  systémové změně
v porodnictví. 
V tomto roce jsme spolupracovali s 35 dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad studentek a rodičů, kteří nám pomáhají
s pořádáním akcí nebo nám poskytují svoji pomoc v rámci svojí profese: pomáhají s webem, překlady, grafickým
zpracováním plakátů nebo s jazykovými korekturami.

https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/pro-zajemkyne-o-clenstvi/


Co se nám podařilo v roce 2017

l Stát se členskou organizací  Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a  Evropské asociace
porodních asistentek (EMA)

l Uspořádat  devět  odborných  seminářů  pro  porodní  asistentky  a  přednášku  se  zahraničními  lektorkami
“Porodní dům krok za krokem”, kterou jsme vysílali on-line v přímém přenosu

l Ke dni dárcovství jsme spustili nové webové stránky pro rodiče – spolecnekporodu.cz
l Společně s Českou konfederací porodních asistentek (ČKPA) jsme v návaznosti  na zrušení kreditního

systému pro porodní asistentky vypracovali systém udělování odborné garance nad vzdělávacími akcemi
l Vyslat  naše zástupkyně  na Mezinárodní  kongres do Toronta,  který  pořádala  Mezinárodní  konfederace

porodních asistentek
l Vydat českou verzi videa “Rodím, mám práva”
l Uspořádat první online přenos přednášky “Porodní dům krok za krokem”
l Dát nový kabát webovým stránkám unipa.cz
l Opětovně spustit “Mapu porodních asistentek”
l Pokročit v profesionalizaci organizace
l Rozšířit oslavy Mezinárodního dne porodních asistentek s názvem „Piknik s porodní asistentkou“ kromě

Prahy a Brna i do dalších měst České republiky  
l Spolupořádat Světový týden respektu k porodu a veřejnou konferenci Aktivní rodičovství

https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/
https://www.unipa.cz/
https://www.unipa.cz/rodim-mam-prava/
https://www.spolecnekporodu.cz/
http://www.europeanmidwives.com/
http://www.europeanmidwives.com/
http://internationalmidwives.org/


Fundraising

V  roce  2017  jsme  v  rámci  fundraisingu  odvedli  velký  kus
práce.  Podařilo  se  nám  získat  celkem  252  000  Kč  od  75
dárců. Polovina z nich nám přispěla více než jednou nebo se
stala  pravidelným  dárcem/kyní.  
Absolvovali  jsme  také  několik  příjemných  schůzek
s uznávanými fundraisery z českých neziskových organizací a
účastnili se několika vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám
také vytvořit databázi kontaktů.

Společně k porodu - spolecnekporodu.cz

V listopadu, na den dárcovství (Giving Tuesday - 27.11.), jsme spustili nový dárcovský web spolecnekporodu.cz.
Během následujících adventních nedělí nám naši firemní a individuální dárci přispívali na jednu ze čtyř otevíraných
sekcí na těchto webových stránkách. Společně se nám na tomto projektu podařilo nashromáždit přes 60 000 Kč.

Darujme - darujme.cz

Nadále pokračujeme ve spolupráci  s  portálem darujme.cz,  prostřednictvím kterého je  možné UNIPA poukázat
jednorázový či pravidelný finanční příspěvek. Vytvořili jsme zde darovací stránku a hlavní projektovou stránku Unie
porodních asistentek.

https://www.darujme.cz/
https://www.spolecnekporodu.cz/


Projekty

Unie porodních asistentek – vize 2021 (2016 – 2018) 

Projekt si kladl za cíl profesionalizovat organizaci Unie
porodních  asistentek  v  oblastech  strategického
plánování, finančního řízení, propagace a poskytování
služeb. Díky pomoci expertů, konzultantů a vzdělávání
zaměstnanců projekt přispěl k vytvoření profesionálního
týmu.  Organizace  má  stanoveny  dlouhodobé  cíle
v souladu  s  posláním  a  vizí  a  disponuje  nástroji  pro
evaluaci  aktivit.  UNIPA se  díky  projektu  stala  silnou
a stabilizovanou neziskovou organizací. 
Projekt  Unie  porodních  asistentek  –  vize  2021
(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045)  byl  podpořen
v rámci  programu  Operační  program  zaměstnanost
a byl  součástí  výzvy  Budování  kapacit
a profesionalizace NNO.

Porodní asistentka na dosah (2017) 

Projekt  „Porodní  asistentka na dosah“ obsahoval  tyto
oblasti:  

l Podpora  rozvoje  sítě  komunitních  porodních
asistentek a porodních domů  

l Zvyšování odbornosti porodních asistentek  
l Odborná podpora studentek porodní asistence  
l Propagace práce porodních asistentek směrem

k veřejnosti 

Projekt byl podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády ČR
v  rámci  programu  Podpora  veřejně  účelných  aktivit
nestátních  neziskových  organizací  v  oblasti  rovnosti
žen a mužů.



Profesionalizace organizace

V  roce  2017  se  Unie  porodních  asistentek  stala  členskou  organizací  Mezinárodní  konfederace  porodních
asistentek (ICM) a  Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Díky vstupu do těchto organizací se UNIPA
stává  součástí  mezinárodní  sítě  organizací  podporujících  porodní  asistentky  jako  autonomní  poskytovatele
zdravotních služeb a součást zdravotnického týmu, který pečuje o ženu nejen při porodu, ale v průběhu celého
jejího života.

Na základě setkání se členkami jsme zpracovali anylýzu doposavaď nabízených služeb a jejich potřeb. Vypracovali
jsme plán pro rozvoj služeb pro členky, rodiče i širokou veřejnost.

Zaměřili  jsme  se  i  na  firemní  kulturu  organizace,  především vznik  virtuální  kanceláře  (vzhledem k  tomu,  že
organizace nemá fyzickou kancelář, je nutný dobrý systém sdílení a reportingu). V důsledku těchto kroků bude
organizace pracovat efektivněji a úsporněji.

Zaměstnanci organizace byli proškoleni v oblasti práce s médii, propagace poslání na sociálních sítích a vytváření
kampaní.  Vytvořili  jsme  jednotnou  databázi  kontaktů  UNIPA  v  programu  CRM  pro  neziskové  organizace
(Salesforces).

Sjednotili jsme vizuální identitu organizace směrem navenek, včetně grafického manuálu.

http://www.europeanmidwives.com/
http://internationalmidwives.org/
http://internationalmidwives.org/


Naše cílové skupiny 

Porodní asistentky 

Prosazujeme práva porodních asistentek, podporujeme odborný i společenský rozvoj oboru, zveřejňujeme aktuální
informace  z  oboru,  mapujeme  a  prosazujeme  legislativní  změny,  přinášíme  praktické  informace  na  unipa.cz,
pořádáme  kurzy a  semináře v  rámci  celoživotního vzdělávání  porodních asistentek,  profesi  porodní asistentky
mediálně prezentujeme. 

Studentky porodní asistence 

Nabízíme praxe u porodních asistentek v komunitní péči a odborné a metodické konzultace bakalářských prací,
podporujeme setkávání  studentek  a  zkušenějších  kolegyň,  pořádáme kurzy  a  semináře v  rámci  celoživotního
vzdělávání porodních asistentek, podporujeme při zakládání praxe po ukončení studia.

     

https://www.unipa.cz/udalosti/
http://www.unipa.cz/


Těhotné ženy a jejich rodiny 

Pořádáme semináře a kurzy, provozujeme  on-line poradnu porodních asistentek a databázi otázek a odpovědí,
vytváříme interaktivní mapu kontaktů na porodní asistentky v okolí bydliště, prosazujeme práva žen zvolit si místo
porodu a osobu, která je bude u porodu doprovázet, zveřejňujeme aktuální články na webu unipa.cz nabízející
informace o normálním porodu a kontaktním rodičovství.

Široká veřejnost 

Činnost a výstupy Unie porodních asistentek plní i osvětovou úlohu směrem k široké veřejnosti. Představujeme
profesi  porodní asistentky,  ukazujeme její  přínosy a kvality.  Považujeme za důležité informovat o nejnovějších
poznatcích vědy, seznamujeme veřejnost s tím, co je v rozvinutých zemích v péči o těhotné ženy a rodičky a jejich
rodiny běžné.

https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/
https://www.unipa.cz/poradna/


Aktivity Unie porodních asistentek pro porodní asistentky v roce 2017

Vzdělávání porodních asistentek

Celoživotní  vzdělávání  porodních  asistentek  považujeme  za  velmi  důležité.  Snažíme  se  proto  porodním
asistentkám každoročně přinášet možnost účastnit se kurzů a seminářů, které je seznámí s nejnovějšími poznatky
v oboru a nebo jim pomohou v jejich práci.
V  roce  2017  jsme  uspořádali  9  odborných  kurzů  a  seminářů,  kterých  se  zúčastnilo  celkem  217  porodních
asistentek.

Název vzdělávací akce lektor/ka počet hodin
Blokády pánve, zvláště u žen v těhotenství a 
po porodu, diagnostika a mobilizace + taping

Alexandra Masnerová, Mgr. Tereza Süssová 7

Jak se stát komunitní PA
Mgr. et Bc. Kristina Neubertová Zemánková, 
Jana Riedlová, Ondřej Strava

7,5

Porodní dům krok za krokem Katharina Jeschke, Martina Klasz 7,5
Jak vést poradnu PA Mgr. et Bc. Kristina Neubertová Zemánková 6
Podpora fyziologického porodu (2x) Bc. Barbara Hanachová 6 a 6
Spinning Babies (s Markétkou Scott 
Gasparovou)

Jennifer Walker 7 + 8,5

Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu 
ženy

Mgr. et Bc. Kristina Neubertová Zemánková 6

Práce porodní asistentky s online kanceláří Daniel Thaisz 3,5

https://www.unipa.cz/udalosti/2017-01/


Zájemcům  rozesíláme  pozvánky  na  semináře  mailem.  K  odebírání  pozvánek  se  lze  přihlásit  prostřednictvím
formuláře dostupného na našich webových stránkách.

Odborná záštita nad vzdělávacími akcemi

Společně  s  Českou konfederací  porodních  asistentek
(ČKPA)  jsme  v  návaznosti  na  zrušení  kreditního
systému  pro  porodní  asistentky  vypracovali  systém
udělování  odborné  záštity nad  vzdělávacími  akcemi.
Odborná  záštita  vzdělávací  akce  bude  profesními
organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o
odborné  garanci  jedné  z  profesních  organizací  na
programu dané odborné akce.

https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/centrum-vzdelavani/odborna-garance/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform


Prezentace organizace a čerpání informací ze zahraničí

Porodní  sistentky  z  Unie  porodních  asistentek  se  v  červnu zúčastnily  31.  kongresu Mezinárodní  konfederace
porodních asistentek v kanadském Torontu. Během pětidenního nabitého programu mohly účastnice poznat tamní
systém péče o těhotné ženy a vzdělávání porodních asistentek, vyslechnout zajímavé přednášky a načerpat tak
spoustu informací a inspiraci nejen pro naší organizaci, ale pro obor porodní asistence a systém péče v České
republice.

Supervizní skupina 

V  roce  2017 pokračovala  Unie  porodních  asistentek  v  organizaci  pražské  i  brněnské  supervizní  skupiny  pro
porodní  asistentky.  Skupiny  se  sešly  každá  šestkrát  v  tradiční  podobě  se  supervizorkou  Terezií  Hradilkovou
a supervizorkou Terezou Janačíkovou Novákovou. Unie porodních asistentek je zatím jediná profesní organizace,
která pravidelně supervizi  porodním asistentkám nabízí.  Mezi členkami zájem o supervizi  neustále roste.  Unie
porodních  asistentek  považuje  supervizi  za  důležitou  součást  celoživotního  vzdělávání.  Skupiny  budeme
podporovat i nadále. 

Odborná intervizní setkání 

Unie porodních asistentek dvakrát ročně svolává i intervizní setkání, kde si mohou porodní asistentky předávat
vědomosti a zkušenosti, řešit své aktuální potřeby a sdílet nejen obtížné momenty, ale i  příklady dobré praxe.
Setkání tentokrát proběhla v březnu v Praze a v říjnu v Brně.



Materiály a podklady k práci

Vytvořili  jsme  pro  porodní  asistentky  Informovaný  souhlas  s  péčí  a  dokumentaci  o  poskytované  péči  podle
zahraničních vzorů. Materiály mohou využít v rámci své každodenní práce a péče o těhotné.

Porodním asistentkám poskytujeme v součinnosti  s Ligou lidských práv také odborné a právní poradenství  při
zakládání komunitní praxe a vyjednávání s krajskými odbory zdraví a pojišťovnami.

Vytvořili jsme placky “Porodní asistentka - Odborná a respektující péče”.



Propagace porodních asistentek a média

Chceme, aby byla práce porodních asistentek vidět. Prezentovali jsme porodní asistentky na tématických akcích –
např. Piknik s porodní asistentkou, NGO market, Světový týden respektu k porodu a další. 

Chceme,  abychom byli  slyšet.  Vyjadřujeme  se  k  důležitým  tématům,  vydáváme tiskové  zprávy,  poskytujeme
vyjádření a rozhovory tištěným i  online médiím, televizi a rozhlasu. Spolupracujeme s médii pro těhotné ženy.
Publikujeme rozhovory v časopise Těhule.

Členkám Unie porodních asistentek poskytujeme mediální poradenství.

Hájíme práva porodních asistentek

Vedle aktivit, které mohou porodní asistentky využívat přímo (semináře, odborné konzultace, pomoc při správních
řízeních), vede Unie porodních asistentek jednání vedoucí ke zlepšení situace profese porodních asistentek. Máme
svou zástupkyni v pracovní skupině pro vzdělávání porodních asistentek při Ministerstvu zdravotnictví, účastníme
se jednání  projektu  Akční  plán  pro zdraví  2020,  kde  se snažíme definovat  koncepci  a  priority  oboru porodní
asistence. Své zástupkyně jsme vyslali i do pracovní skupiny při Radě vlády pro rovné příležitosti mužů a žen.
Dále Unie porodních asistentek hájí zájmy porodních asistentek v odborných i v laických diskuzích (např. panelová
diskuze  na  půdě PSP ČR).  Spolu  s  dalšími  organizacemi  pořádáme happeningy  a  vydáváme tiskové  zprávy
k aktuálním tématům (např. jednání Evropského soudu pro lidská práva). 

https://www.unipa.cz/porodni-praxe-u-nas-zahranici-panelova-diskuze/
https://www.unipa.cz/porodni-praxe-u-nas-zahranici-panelova-diskuze/
https://www.unipa.cz/rubrika/media/tiskove-zpravy/


Aktivity pro studentky porodní asistence

Uspořádali jsme přednášky na katedrách porodní asistence na téma komunitní péče, výběru bakalářských prací
a metodologie výzkumu.

V roce 2017 proběhla 2 setkání studentek porodní asistence – jarní v Praze a podzimní v Brně. Na programu jsou
odborná a metodologická přednáška a diskuze k bakalářským projektům a diskuze o potřebách studentek porodní
asistence v teorii i praxi. 
Mimo tato setkání měly studentky možnost diskutovat, získávat informace a předávat si zkušenosti ve facebookové
skupině Studentky porodní asistence.

Připravili jsme studentkám placku “Studentka porodní asistence”, kterou mohou spolu se svým jménem viditelně
nosit na praxi.

https://www.facebook.com/groups/531825223687176/


Aktivity pro těhotné ženy a jejich rodiny 

Informační materiály

Podařilo se nám vydat českou verzi polského videa “Rodím, mám práva”, které ve zkratce, ale velmi názorně
seznámí těhotnou ženu s jejími právy během a v prvních dnech po porodu.

Piknik s porodní asistentkou

V rámci každoročních oslav Mezinárodního dne porodních asistentek (5. května) jsme v různých městech České
republiky  pořádali  Piknik  s  porodní  asistentkou.  Jde  o  neformální  květnové  setkání  porodních  asistentek
s veřejností.  Každoročně  se  seznam měst,  kde  se  pikniky  pořádají,  rozrůstá.  Letos  proběhl  Piknik  s  porodní
asistentkou ve 12 městech napříč celou republikou.

https://www.unipa.cz/rodim-mam-prava/


Světový týden respektu k porodu (téma: Méně zásahů, více péče) – respektkporodu.cz

Unie porodních asistentek se i v roce 2017 zúčastnila Světového týdne respektu k porodu v Praze, Brně a dalších
městech. Informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství je tradiční akcí, do které se zapojujeme (např.
přednáškami  Cesta  ke  spokojenému  porodu,  Budu  babičkou,  Právní  výbavička  nejen  do  porodnice).  Unie
porodních asistentek na svých webových stránkách unipa.cz propagovala i akce porodních asistentek, které se
v rámci  Světového  týdne  respektu  k  porodu  pořádaly  v  regionálních  centrech.  Porodní  asistentky  také  jezdí
přednášet do mateřských center, která se v tomto týdnu do oslav zapojují. Každý rok také provozujeme poradnu
porodní asistentky na festivalu v Praze. 

Konference Aktivní rodičovství – aktivnirodicovstvi.cz

V roce 2017 uspořádala Unie porodních asistentek s brněnským spolkem Nesehnutí a společností Brána k dětem
již 8. ročník této veřejné konference. Konference Aktivní rodičovství každý rok zaujme více než 500 žen a mužů. 
Tradiční součástí konference byla i poradna porodních asistentek.

http://aktivnirodicovstvi.cz/
http://respektkporodu.cz/


Jak se můžete zapojit do našich aktivit

 Přihlaste se k odběru našich novinek, aby vám nic důležitého neuniklo

 Přispějte na naše aktivity na spolecnekporodu.cz nebo darujme.cz

 Zapojte se jako dobrovolník/ce

 Označte naší facebookovou stránku jako “To se mi líbí” a sdílejte informace dál

 Nakupujte na internetu přes givt.cz. Nám tím pomůžete a nezaplatíte nic navíc.

http://bit.ly/UniePorodn%C3%ADchAsistentek
https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek/
https://www.darujme.cz/organizace/374
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo2bbcv6Kzi9HXul2wKfEfavCpyT6VFEniRkl_6fgphxmDg/viewform


Finanční zpráva za rok 2017
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)



Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)



Plánujeme v roce 2018

 rozšířené členství v UNIPA s výhodami navíc

 první videa online vzdělávání pro porodní asistentky

 vytvoření materiálů pro porodní asistentky – dokumentace, gravidimetr, těhotenské průkazky a brožurky a 
další…

 Seminář akutních stavů s Bárou Hanachovou

 festival Respekt k porodu, Piknik s porodní asistentkou, konferenci Aktivní rodičovství

 informační leták “Kdo je porodní asistentka”



Kontakt 

Unie porodních asistentek, z. s. 
Londýnská 28 
120 00 Praha 2 

číslo účtu: 200072631/0300 
IČO: 270 16 111 

tel.: +420 734 637 379 
e-mail: klicova@unipa.cz 
www.unipa.cz
facebook: Unie porodních asistentek 
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