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Ve středu 2. března proběhla první zkouška aktivního dne na zámku s našimi dětmi. Prozkoumali jsme jak vnitřní tak venkovní prostory
a děti otestovaly prolézačky, odrážedla i divadelní scénu. A jelikož byla Popeleční středa, zakončili jsme masopust povídáním o tradicích
s ním spojených. Nechyběly nám ani masky. O necelý týden později jsme se vrhli také na první část jarního úklidu. 

Měsíčník

I když to může vypadat, že nám
projekt Živátka zabírá všechen čas,
není tomu tak. Naše studnice
nápadů je téměř bezedná.
Rozhodli jsme se proto spojit síly a
začít spolupráci s dalšími
organizacemi i jednotlivci. 
Těšit se můžete nejen na zajímavé
výrobky, jejichž zakoupením naši
vznikající komunitu podpoříte a
sebe potěšíte, ale také na
semináře, besedy či "obyčejnou"
poradnu.

Naším cílem je vytvoření živé
komunity, tedy vzájemně se
podporujících lidí a organizací. A již
nyní vidíme, že to není jen náš cíl.
Kromě jiných jsme navázali
spolupráci např. s Petrou
Borůvkou Kamenskou, která se
věnuje podpoře v těhotenství a
mateřství. Sepsala na naši žádost
článek, který najdete na další
straně. Nenechte si ho ujít, je to
krásné čtení.
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Spolupráci jsme navázali také s
místní chráněnou dílnou Bogi, jejíž
hlavní myšlenkou je, že v každém
člověku dřímá potenciál, který
společnost ztrácí, nenechá-li ho
rozvinout. Jejich výrobky nás
okouzlily, a proto jsme s radostí
přijali pozvání na prohlídku. Už teď
se těšíme, co vše společně
vymyslíme a zrealizujeme. 

(Iveta Oliverius - koordinátorka projektů)
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Zkušební provoz již započal



Kdo jsem a co mě přivedlo na tuhle cestu?

Ve svých těhotenstvích jsem si uvědomila, jak
nesmírně důležitá je pro nastávající rodiče podpora.
Především ta informovaná, pozitivní, která nebude
rodiče zahrnovat například větami o tom, jak už se
nikdy nevyspí a že se mají naspat do zásoby. A co mi
chybělo ještě víc, a neměla jsem toho jak dosáhnout,
byla komunitní kontinuální péče porodní asistentky. Ta
se stala mým snem, mým vytouženým cílem. Nemám
na to bohužel vysokou školu, proto se tomu věnovat
nemůžu. Co ale můžu, je tvořit svou kontinuální síť
péče a podpory alespoň jako dula. 

Podpora v těhotenství a mateřství

Ráda bych pracovala s ženami chystajícími se na
početí i hned ze začátků těhotenství. Kromě emoční
podpory můžu nabídnout informace a také pomoc              
s běžnými nepříjemnostmi. Mimo jiné se chci dále
zaměřit na bylinné přípravky, aromaterapii a
těhotenské masáže. Věnuji se i předporodním
přípravám párů.
Moje nabídka podpory nekončí porodem. Po něm se
opět hodí rebozo, jemné masáže, poradenství
ohledně nošení a podpora kojení. Zároveň se neustále
vzdělávám v tématech jako je stravování miminek
metodou BLW (jídlem do ručičky) nebo komunikační
bezplenkovou metodou, kterou s dcerkou denně
praktikujeme.
Mimo odborné znalosti mohu nabídnout empatii,
pomocnou ruku před porodem a po porodu (pomoc    
s dětmi i domácností), protože jsem po letech
konečně pojízdná. Nejsem jen pomoc do nepohody,
na kterou se můžete obrátit pouze v případě nouze,
ale především parťačka ve vašem ženství, radostném
očekávání a rodičovství se svými starostmi i radostmi.

Jmenuji se Petra a jsem maminka 2 dětí. Starší syn se
po dlouhém porodu narodil císařským řezem pro
„nepostupující porod“. Myšlenka stát se dulou,
podporou dalších žen, přišla při řešení traumatu z
porodu a poodhalování pravdy o tom, co se v ten den
vlastně dělo. Když jsme počali dcerku, věděla jsem, že
tentokrát to chci jinak. Začali jsme se vzdělávat,
informovat a padla řeč i na porod doma jako jednu z
variant. Dcerka si to tak opravdu vybrala  a nakonec se
nám narodila doma, v klidu a bezpečí. Díky téhle
zkušenosti jsem přesvědčená, že většina žen opravdu
dokáže porodit, když jsou jí dopřány správné
podmínky, dostatek informací a podpory.

www.zivakomunita.cz

Co je mým snem? Kam mířím?

Co (nejen) ženám plánuji nabídnout?

Letos se věnuji v prvním pololetí především vzdělávání,
abych mimo svých nabytých zkušeností a informací
mohla nabídnout opravdu certifikovanou pomoc v
různých tématech, ale i tak jsem běžně k zastižení.
Na září plánuji pobyt pro nastávající maminky a také
tatínky. Pokud se pobyt vydaří, navážeme pobytem
pro rodiče s dětmi na různá témata.
V plánu jsou také rozličné besedy a workshopy, na
kterých se na Vás budu těšit.

Kde mě můžete najít?

boruvka_podporavtehotenství

Borůvka-Podpora v těhotenství a mateřství
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Petra Borůvka Kamenská

Co (nejen) ženám plánuji nabídnout?

Fascinují mě rituály, a proto bych ráda s ženami
pracovala vlastně hned od jejich vstupu do ženství a to
rituálem menarché (první menstruace), kdy můžu
nabídnout uspořádání rituálu i naučit vázání bříška při
menstruaci pomocí mexického reboza nebo
Bengkung.



Věcné dary

Chcete nás podpořit?

Finanční dary
Pokud nám chcete poskytnout finanční dar,
kontaktujte nás, prosím, na emailu uvedeném níže. Po
domluvě Vám vystavíme darovací smlouvu a o využití
Vašich peněz Vás budeme informovat. 

Podpořit nás můžete také zakoupením výrobků našich
bohyň, výtvorů našich dobrovolníků anebo
nakupováním přes GIVT.cz

Máte doma věci, které již nepotřebujete nebo nám
chcete cokoliv zakoupit? Budeme rádi za jakoukoliv
podporu. Zde je seznam pro inspiraci:

www.zivakomunita.cz

SpolupráceČinnost našeho spolku můžete podpořit mnoha
způsoby. Budeme vděční za jakoukoliv formu, ať už se
bude jednat o finanční dar, Váš volný čas anebo milé
slovo.

hygienické potřeby (toaletní papír, mýdla...)
výtvarné potřeby (štětce, vodovky, barevné papíry,
pastelky, modelína, zdobící materiál, křídy, ústřižky
látek, stužky, polotovary apod.)
kancelářské potřeby (papír, tonery, psací potřeby,
obálky)
vzdělávací pomůcky
hudební nástroje
přebytky ze zahrádek 
pitný režim (kvalitní čaje, domácí sirupy apod.)
textil (zástěrky pro děti, utěrky, ručníčky, ubrusy,
karnevalové masky a kostýmy pro děti...)
výrobky ze dřeva či jiných přírodních materiálů
(kolíčky, špejle, polotovary, dekorace)
dražší položky (tiskárna/kopírka, dětský koberec,
uzamykatelný regál, montessori pomůcky,
projektor, regál na pomůcky typu kallax...)
občerstvení (např. na různé akce nebo jen jako
chuťovku)

Staňte se naším členem, dobrovolníkem nebo
ambasadorem. 
Chcete nám darovat Vaši službu nebo se pravidelně
podílet na chodu spolku či některého z projektů? Baví
Vás manuální práce a jste rádi na čerstvém vzduchu?
Můžete nám pomoci například při pravidelné údržbě
zázemí nebo při plánování a pořádání akcí. Jste           
 v něčem opravdu dobří? Máte rádi jógu, focení anebo
jazyky? Chcete svůj um předat dál? V případě zájmu
našich členů či širší veřejnosti, můžeme vymyslet
formu spolupráce např. vedený kroužek nebo
seminář. Možností spolupráce je nepřeberné
množství. Napište nám a třeba přijdeme na něco
přímo pro Vás i pro nás.

Náš spolek získává část příjmů také prodejem různých
výrobků, proto budeme rádi i za darování věcí
vhodných k dalšímu prodeji (Vaše vlastní výtvory nebo
nevhodné dárky aj.). K prodeji nebudeme nabízet nic
bez Vašeho souhlasu.

Kontakt
Email: spolek@zivakomunita.cz
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