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Úvodní slovo
Rok 2019 byl pro nás rokem velkolepých rozjezdů, dobrých zpráv a vidin skvělých zítřků. Podařilo se
nám zajistit financování prvního českého centra pro maminky, které trápí psychické obtíže, navázali
jsme spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a uskutečnili osvětovou kampaň, která
nastartovala další prudký růst Úsměvu mámy.

Základní poslaní Úsměvu mámy
Hlavní činností spolku je





podpora žen, které se potýkají s psychickými poruchami spojenými s raným mateřstvím a
jejich blízkých osob,
podpora žen, které se potýkají s ostatními problémy spojenými s mateřstvím
osvěta zaměřená na mateřské psychické obtíže
podpora a osvěta v oblasti vytváření pozitivní vazby mezi matkou a dítětem.

Lidé kolem Úsměvu mámy
Rok 2019 jsme odstartovali v týmu, který posunul téma křehké mateřské psychiky skokově vpřed.
Předsedkyní spolku byla i v roce 2019 Veronika Kubrichtová, která věnovala Úsměvu stovky hodin
dobrovolné práce. Dobrovolnicky pak pracovaly i všechny ostatní zapojené členky a příznivkyně.
Lucie Kočová směřovala své úsilí ke vzniku centra, které by poskytovalo podporu maminkám, jež se
právě potýkají s psychickými obtížemi. Právě v roce 2019 přinesla její snaha plnou mísu ovoce.
Velký posun zaznamenala i vizuální podoba našich materiálů, a to díky kreativní duši Veroniky
Šišmové. Verča vytvořila i naše první vlastní ilustrace. V průběhu roku ji pak doplnila i Adéla
Sedláková a vznikl tak komunikační tým, který aktivně šířil osvětu po celý rok. S šířením informací
nám vydatně pomohla i Beatrice Jahodová.
Veronika Hanušová si vzala na starost péči o celorepublikovou síť našich spolupracovnic a dodala jí
tak řád a systém.
Do fundraisingových aktivit se zapojila Eva Doležalová, která neúnavně vyhledávala příležitosti a
sepisovala žádosti. Se zpracováním žádostí nám pomáhala i Veronika Mičulková.
V roce 2019 jsme rostli rychle, takže se brzy přidaly i akční ženy v regionech. V Brně na aktivity
dohlížela Tereza Hrazdírová, v Olomouci Renata Banášová, v Hradci Králové Aneta Dvořáková,
v Liberci Michaela Havlíková, v Českých Budějovicích Michaela Fajtlová, v Ústí nad Labem Lucie
Čajánková, v Ostravě pak Zuzana Hošnová.
Začali jsme pořádat pravidelná otevřená setkání pro další zájemce o zapojení.
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Obrázek 1 První otevřené pracovní setkání

Odborný dohled a konzultace nám poskytovali psychiatři Antonín Šebela a Jan Hanka a psycholožky
Lucie Machová, Renata Banášová a Helena Hejnicová.
O své zkušenosti se podělila celá řada maminek. Většina lidí, které jsme oslovili s prosbou o pomoc,
reagovala pozitivně a pomoc nám poskytla.

Spolupráce v roce 2019
I v roce 2019 pokračuje naše spolupráce s mezinárodní organizací Postpartum Support International,
která nám dodává mnoho užitečných informací.
Velmi přínosné bylo navázání spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ), kde je i
specializovaná psychiatrická ambulance pro těhotné a kojící ženy. Velmi si vážíme iniciativy MUDr.
Antonína Šebely, PhD., který Úsměv mámy aktivně oslovil, protože zastává názor, že je potřeba na
systému péče pracovat i se zapojením cílové skupiny, které se péče týká.

Obrázek 2 Porada v Národním ústavu duševního zdraví
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Díky spolupráci s NUDZ se podařilo se zapojením olomoucké částí Úsměvu mámy představit
screening duševní pohody matek na Porodnicko-gynekologické klinice ve FN Olomouc. Do systému se
tak zapojila třetí česká porodnice.
Zapojili jsme se také do příprav zastřešující pacientské organizace zaměřené na duševní zdraví
(budoucí Unie pro duševní zdraví) a do pražské iniciativy, která má za cíl především destigmatizaci
duševních onemocnění (budoucí Praha duševní).

Činnost v roce 2019
Osvěta
Sociální sítě
Díky nově vzniklému komunikačnímu týmu jsme významně posílili aktivitu na sociálních sítích a
začínáme ve velkém tvořit vlastní kreativní obsah. Mezi komunikační kanály jsme nově přidali také
Instagram.
Facebook

Obrázek 3 Nejúspěšnější FB příspěvky

Dva nejúspěšnější příspěvky oslovily na Facebooku dohromady 266.011 uživatelů, šířily se pouze
organicky. Ilustrace vytvořila Veronika Šišmová, námět a text Veronika Kubrichtová.
Základní statistiky FB
Počet fanoušků k 1. 1. 2019: 305
Počet fanoušků k 31. 12. 2019: 1.706
Celkový organický dosah příspěvků: 369.365 zobrazení
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Instagram
Instagram Úsměvu mámy (usmev_mamy) byl založen v lednu 2019, od té doby si získal 1338
sledujících. Nejvíce sledujících je z Prahy a okolí, ve věku 25-34 let. Na našem instagramu jsme za
rok zveřejnily 152 příspěvků. Přes soukromé zprávy nás kontaktovalo zhruba 62 maminek, buď s
konkrétním dotazem, prosbou o pomoc/radu nebo se zájmem zapojit se do aktivit Úsměvu. Největší
nárůst sledujících byl v rámci kampaně ke světovému dni duševního zdraví matek v květnu 2019, kdy
jsme každý den zveřejňovaly jeden skutečný příběh poporodní deprese. V rámci kampaně měl
největší ohlasy příběh napsaný tatínkem, jehož žena v důsledku poporodní deprese spáchala
sebevraždu. Tento příběh oslovil 1476 účtů, měl 4413 zobrazení, 129 lajků, 15 komentářů a 16
sdílení.

Obecně jsou však oblíbenými příspěvky ilustrace s tématikou mateřství. Tyto tři měly doposud
největší úspěch:

Mimo jiné náš Instagram sdílely známější účty jako např. lucie.ouradova (19,3 tis. sledujících),
camelie1411 (14,5 tis. sledujících), anie_songe (134 tis. sledujících), prosimspinkej (13,6 tis.
sledujících), nevypustdusi (5267 sledujících) atd.

Úsměv mámy na akcích
Smajlee den Praha – účast Eva Doležalová, Lucie Kočová, Veronika Šišmová, Veronika Hanušová,
Veronika Kubrichtová, Adéla Sedláková, Beatrice Jahodová (duben 2019)

Obrázek 4 Úsměv mámy na Smajlee dnu

Respekt k porodu Hradec Králové – účast Aneta Dvořáková (květen 2019)
Neonatologické dny ve FN Olomouc – účast Renata Banášová, Kateřina Hamerníková, Adéla
Sedláková (listopad 2019)
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Obrázek 5 Renča a Adélka chystají výstavu na Neonatologické dny

Beseda se studentkami porodní asistence v Plzni – účast Veronika Šišmová (listopad 2019)

Obrázek 6 Verča na besedě se studentkami

Křehká mateřská psychika v médiích
Dobře se nám dařilo i šířit téma v médiích.
Televize
ČT 1 – Sama doma
V dubnu vystoupily na ČT v pořadu Sama doma Veronika Kubrichtová a Lucie Machová.
Odkaz na záznam
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Obrázek 7 Lucka s Veronikou v Sama doma

TV Seznam
V červnu vystoupily v TV Seznam Veronika Šišmová a Eva Doležalová.
Odkaz na záznam

Obrázek 8 Verča s Evou v TV Seznam
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DVTV
V srpnu vystoupila v DVTV Veronika Kubrichtová.
Odkaz na záznam

Obrázek 9 Veronika v DVTV

Další média
Připravili jsme článek o mateřské psychice do časopisu Happy Baby, který maminky dostávají
v porodnici (odkaz na webovou podobu).
Informace o Úsměvu mámy vyšly dále například v časopise Maminka, na portálu zena-in.cz,
tehotenstvi.cz.

Výstava ilustrací
V červnu jsme poprvé uskutečnili výstavu ilustrací na téma křehké mateřské psychiky. Autorkou všech
ilustrací byla členka Úsměvu mámy Adéla Sedláková.
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Obrázek 10 Pozvánka na výstavu a autorka ilustrací

Osvětová kampaň
V květnu jsme uskutečnili osvětovou kampaň zaměřenou na šíření základních informací o
problematice, a to u příležitosti Světového dne duševního zdravím matek. Vytvořili jsme informační
materiály, sesbírali a zveřejnili 31 skutečných příběhů, představili téma v pořadu Sama doma i
prostřednictvím mnoha partnerů, kteří sdíleli náš obsah.
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Přímá podpora žen
V roce 2019 se naše přímá podpora žen několikanásobně rozrostla. Získali jsme nové koordinátorky a
rozjeli svépomocné podpůrné skupiny v dalších regionech.

Práce regionálních koordinátorek
V roce 2019 byly i nadále aktivní dobrovolné koordinátorky pro Prahu, Středočeský kraj a Brno. Jejich
činnost spočívala ve sdílení svého osobního příběhu, povzbuzení a nasměrování na odbornou péči.
Dále se k nim přidaly koordinátorky pro Ostravu, Olomouc, Ústí nad Labem, České Budějovice,
Liberec, Hradec Králové, Bratislavu, Uherské Hradiště.
O rozvoj sítě zapojených dobrovolnic se začala starat Veronika Hanušová, čímž naše práce dostala
nový řád a systém.

Setkání Zkrocená poporodní deprese
V roce 2019 se setkání Zkrocená poporodní deprese rozrůstá do dalších regionů – do Brna, do
Ostravy, do Olomouce, do Hradce Králové, do Českých Budějovic a do Ústí nad Labem.
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Vytváříme také facebookové skupiny pro jednotlivé zapojené regiony.

Výzkum
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví dáváme dohromady podrobný dotazník, který
zkoumá psychické obtíže maminek. Nasbíralo se celkem 194 podrobných odpovědí.

Vzděláváme se
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví rovněž realizujeme vzdělávací setkání pro
zapojené dobrovolnice. Proběhly celkem dva celodenní semináře, jejichž vedení se ujali MUDr.
Antonín Šebela, PhD. a MUDr. Jan Hanka.
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Obrázek 11 Vzdělávací seminář v NUDZ - červen 2019

Projekty
Centrum pro maminky
V roce 2019 jsme vlastními silami zpracovali žádost o dotaci z ESF ČR, a to konkrétně na zprovoznění
pražského centra pro maminky, o jehož vybudování usilujeme od roku 2017. V létě přišla skvělá
zpráva – naše žádost prošla hodnocení a byla vybrána k podpoře. Naše kroky tak začínají směřovat
k vyhledání vhodných prostorů a nastavení systému péče. Projekt samotný má sice začít až v lednu
2020, ale s přípravami začínáme hned.
S nastavením systému péče nám vydatně pomohla psycholožka Lucie Machová ve spolupráci
s Antonínem Šebelou z NUDZ.

Rozpočet projektu: 1.646.000 Kč
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K psycholožce s Úsměvem (mámy)1 – Nadace VIA
V roce 2019 dokončujeme projekt „K psycholožce s Úsměvem (mámy)“, kde poskytujeme pražským
maminkám bezplatné psychologické konzultace. O ně se stará Mgr. Helena Hejnicová.
Rozpočet projektu: 30.000 CZK

K psycholožce s Úsměvem (mámy) 2 – Nadace ČEZ
Maminek se nám ozývá čím dál víc, proto získané finance do poslední koruny spotřebujeme a trochu
na kvap hledáme další možnosti. Podařilo se nám uspět s žádostí u Nadace ČEZ.
Projekt tak pokračuje dál, tentokrát s podporou Nadace ČEZ.
Rozpočet projektu: 80.000 CZK

Den pro mámu – Nadace Komerční banky
Koncem léta za nás požádal o podporu náš spolupracovník Jan Hanuš v programu „Srdeční záležitost“
Nadace Jistota Komerční banky. Cílem projektu je uspořádat v roce 2020 sérii osvětových akcí pro
maminky. V září pak přišla další skvělá zpráva – projekt byl schválen.
Rozpočet projektu: 96.600 Kč

Podpora systémové péče o maminky s psychickými obtížemi
Pravidelně se potkáváme se zástupci Reformy psychiatrické péče a snažíme se prosazovat lepší a
systematickou péči o maminky.
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Financování spolku
Veškeré aktivity spolku běží v roce 2019 díky dobrovolnické práci. Výjimkou jsou pouze psychologické
konzultace, které platíme externí spolupracovnici. Rychle ale rosteme a zjišťujeme, že bez peněz se
dál neposuneme a zároveň nám brzy dojde energie, které je potřeba čím dál víc. Podnikáme proto
první kroky pro zajištění financování svých aktivit. Rok 2019 ukončujeme s vidinou, že se brzy
rozběhne projekt centra a naše skvělé dobrovolnice tak poprvé budou za svou činnost odměněny i
finančně. I tak ale víme, že zdaleka ne všechny aktivity máme finančně pokryté.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Rozvaha
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Výkaz zisku a ztráty
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Poděkování
Velké poděkování si zaslouží všichni výše zmínění lidé, kteří svou dobrovolnou prací umožňují
fungování Úsměvu mámy. Díky nim se dostávají k maminkám, které to potřebují, důležité informace i
psychická podpora ve velmi náročném období.

Kontaktní a identifikační data
Název organizace: Úsměv mámy, z.s.
Sídlo organizace: V Olšinkách 2247, 250 01 Brandýs nad Labem
Předseda spolku: Ing. Veronika Kubrichtová
Telefon: 777 607 877
E-mail: veronika@usmevmamy.cz
IČO: 03452603
Číslo účtu: 2000779324/2010
Webové stránky: www.usmevmamy.cz
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