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Společnost pro zdravé rodičovství

Občanské sdružení vzniklo v březnu 2001 jako nezisková organizace. Z převážné části je podporováno Nadací Open Society Fund
Praha a dále je jeho činnost financována z grantů a sponzorských darů státních a soukromých organizací i jednotlivců. Aperio usiluje o
zlepšení veřejné informovanosti v aktuálních otázkách rodičovství a o zvýšení prestiže rodičovství v celospolečenském měřítku. Služby
informačního centra v Truhlářské ulici v Praze 1 jsou určeny široké i odborné veřejnosti, ale především rodičům - těm stávajícím i
budoucím.

Mezi priority sdružení patří porodnictví, veřejné zdraví a moderní rodina. V oblasti porodnictví jde především o zlepšování
informovanosti rodičů o porodnických službách, o rozšíření nabídky kvalitních porodnických služeb se zaměřením na přirozené porody
a zvyšování profesní prestiže porodních asistentek. V oblasti veřejného zdraví Aperio klade důraz na zvyšování spoluzodpovědnosti
rodičů za zdraví své i dětí a na práva občanů na informace týkající se zdraví a zdravotnické péče. Z hlediska moderní rodiny Aperio
podporuje změnu sociálních rolí v rodině a vytváření pracovních příležitostí pro rodiče na rodičovské dovolené a po návratu z ní.
Aperio pořádá specializované kurzy, semináře, konference a diskusní setkání k výše uvedené problematice a čtvrtletně též vydává
stejnojmenný časopis, ve kterém se podrobněji věnuje jednotlivým tématům. Předplatné časopisu včetně balného a poštovného činí
200,- Kč za rok.

Od září začnou v informačním centru Aperia probíhat kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky, jóga pro těhotné, jóga po
porodu, jóga pro děti atd. Toto centrum nabízí také služby sociálněprávní poradny pro období těhotenství, porodu a šestinedělí a
specializované knihovny.

V uplynulých dvou letech vydalo sdružení dvě zajímavé publikace, jež se setkaly s kladnou odezvou čtenářů:

Malý průvodce sociálními dávkami, vázanými na rodičovství a péči o děti a nazvaný Nebojujte s úřady (vyšlo 2001) je momentálně
rozebrán, ale aktuální verzi je možno si stáhnout na internetových stránkách sdružení.

Průvodce porodnicemi České republiky (vyšlo 2002) poskytuje ucelený přehled služeb porodnic Čech, Moravy a Slezska s
hodnocením a přináší informativní texty o přirozeném porodu včetně autentických porodních příběhů. Tuto knihu lze zakoupit za 140,-
Kč přímo v informačním centru Aperia či obdržet na dobírku. K nahlédnutí bude též v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 14, Bří
Venclíků 1072, na Černém Mostě.

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství, otevírací doba v infocentru po-pá 8-15 hod. (po telefonickém objednání), Truhlářská
20 (biocentrum Albio), 110 00 Praha 1, tel.: 222 317 867, http://www.aperio.cz;

e-mail: aperio@aperio.cz, sociálněprávní poradna pracuje na základě telefonického či písemného dotazu. -rr-
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