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Tisková zpráva České duly o.s.:
V Praze dne 16.4.2009

Tisková zpráva o nově vzniklé organizaci, občanském sdružení České duly. Cílem této
organizace je zastřešovat a odborně garantovat práci dul, vytvářet pro jejich práci ucelenou
koncepci vzdělávání a další podmínky pro jejich profesní rozvoj. Podrobné informace o
směřování a rozsahu práce sdružení je možné nalézt na webových stránkách
www.mojedula.cz.

Duly sdružení České duly vzešly z řad členek České asociace dul (ČAD). Zakladatelky
Českých dul pracovaly ve vedení ČAD, jedna ze zakladatelek pracovala ve výboru ČAD již od
roku 2003 a věnovala se zejména vzdělávání. Od roku 2007 probíhaly ve vzdělávání ČAD
obsáhlé změny, které část členské základny ČAD nevnímala jako pozitivní a smysluplné.
Vzhledem k výrazným výhradám (zásadní námitky k obsahu a směřování kurzu, délce, ceně)
se vzdělávací tým rozhodl odejít a pokračovat ve své práci v jiném sdružení. Svým odchodem
vyjádřil respekt k přání zachovat původní směřování ČAD a dal tak ČAD prostor k vytvoření
takového vzdělávacího programu, se kterým budou její členky spokojeny.
Sdružení České duly chápe dulu jako profesionála v oblasti pomáhající profese, jehož hlavní
kompetencí je pomáhat a provázet ženu na její individuální cestě k vlastnímu porodu v takové
míře, na kterou je žena sama připravena. Dula doprovází ženu k takovému porodu, jaký si žena
sama vybere a způsobem, na jakém se společně dohodnou. Dula by měla být s klientkou
v dobrém kontaktu a provázet ji celým předporodním, porodním a poporodním procesem
v míře stanovené vzájemným kontraktem. Dula nezasahuje do oblastí, které nejsou v její
kompetenci, má kontakty na odborníky z oblastí pomáhajících profesí, kteří mohou ženu
podpořit či ji pomoci v případě, že potřeby klientky již nespadají do kompetencí duly. Důležitou
kompetencí duly je umět pečovat sama o sebe a svoje znalosti používat k tomu, aby se dobře
rozvíjela jako profesionál v oblasti pomáhající profese. Duly sdružení České duly prochází 3,5
letým výcvikem, který sestává ze sebezkušenostní části, výukové části a supervidované praxe.
Sdružení České duly pomáhá ženám najít kvalifikovanou dulu, pořádá základní i
postgraduální kurzy 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.
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České duly chtějí ve své práci usilovat 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.
Doufáme, že naše sdružení přispěje svou prací a směřováním k tomu, že česká laická i
odborná veřejnost bude vnímat profesi duly jako jasně definovanou pomáhající profesi, která
stojí na pevných základech a má své místo v péči o těhotnou a rodící ženu.
Další podrobné informace podá Bc. Klára Borůvková na tel 603814396, mail
klara.boruvkova@gmail.com nebo Bc. Lucie Kašová, tel 603534498, mail kasoval@seznam.cz .
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