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Aktivity Nadačního fondu Proni  
v roce 2021 
 

Nadační fond Proni se od samého vzniku svými aktivitami i finanční podporou podílel na založení CENTRA 

PORODNÍ ASISTENCE, které je vyústěním a potvrzením dlouhodobého směřování Gynekologicko-porodnické 

kliniky FN Brno k principům rozvíjení konceptu přirozeného porodu s důrazem na individuální přístup.   

 

 

Podařilo se vybudovat:    

 
• ambulance porodních asistentek   

• individuální i skupinové předporodní kurzy   

• individuální konzultace porodního přání   

• doprovod k porodu vybranou porodní asistentkou   

• laktační poradenství 

 

 

Nově jsme zřídili:  

 
• kvalitní, přehledné, obsahově vyčerpávající a uživatelsky přívětivé WEBOVÉ STRÁNKY Centra 

porodní asistence a Porodnice GPK FN Brno, které jsou naplněny zejména informacemi pro maminky 

před porodem  

• vizuálně sjednocené a propojené PROPAGAČNÍ, informační a EDUKAČNÍ MATERIÁLY a jejich ON-

LINE sdílení (sociální sítě, fotografie, jednotná prezentační šablona pro kurzy vedené Centrem 

porodní asistence) 

• stejně jako fyzické materiály (PLAKÁTY, LETÁKY, BANNERY, pamětní KARTIČKY pro novorozence 

apod.), u kterých jsme přeorganizovali distribuční kanály   

 

 

 Nadační fond Proni také:  

 
• podpořil SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Centra porodní asistence Gynekologicko-porodnické 

kliniky FN Brno, které se konalo jako velká zahradní slavnost 1. října 2021 v parku na Obilním trhu, 

který je synonymem pro sídlo porodnice v Brně 

• navrhl a financoval propagační a informační materiály určené k PREZENTACI CPA laické i odborné 

veřejnosti, které se poprvé představily právě na zmíněné slavnosti    

• v rámci podpory výzkumu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu přispěl na 

zajištění DOŠKOLOVACÍHO SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE a nelékařské zdravotnické pracovníky 

Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno  

 



 
Plánované aktivity Nadačního fondu Proni  
v roce 2022 
 

Aktivní a finanční podpora založení CENTRA REPRODUKČNÍ MEDICÍNY (CERMED Brno), které bude dalším 

mezníkem a potvrzením dlouhodobého směřování Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno k principům 

rozvíjení konceptu moderního zdravotnického zařízení s důrazem na individuální přístup k pacientkám 

s využitím moderních postupů terapie v souladu s mezinárodními doporučenými postupy a trendy směřování 

moderní medicíny 21. století    

Vytvoření komunikační strategie 

• kvalitní, přehledné, obsahově vyčerpávající a uživatelsky přívětivé WEBOVÉ STRÁNKY Centra 

reprodukční medicíny FN Brno, které budou naplněny zejména informacemi pro pacientky centra  

• vizuálně sjednocené a propojené PROPAGAČNÍ, informační a EDUKAČNÍ MATERIÁLY a jejich ON-LINE 

sdílení (sociální sítě, fotografie, jednotná prezentační šablona) 

• stejně jako fyzické materiály (PLAKÁTY, LETÁKY, BANNERY,EDUKAČNÍ MATERIÁLY) 

 

Aktivní a finanční podpora Openday GPK 23.9.2022, tentokrát na téma Reprodukční medicína 

• SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI  CERMED Brno Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, v parku 

na Obilním trhu 

• pomoc při zajištění propagačních a informačních materiálů určených k PREZENTACI laické i odborné 

veřejnosti, které se poprvé představí právě na zmíněné slavnosti    

 

Podpory výzkumu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu 

• příspěvek na zajištění odborného kurzu Nepostupující porod pohledem porodníka a fyzioterapeutky pro 

lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, 17.3.2022  

• podpora organizace a finančního zajištění Konference porodní asistence, 13.5.2022 

• zajištění a organizace VÝROČNÍHO SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE a NLZP Gynekologicko-porodnické kliniky 

FN Brno, 10.6.2022 

• zajištění a organizace DOŠKOLOVACÍHO SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE a NLZP Gynekologicko-porodnické 

kliniky FN Brno, PROSINEC 2022 

 

Zlepšení a modernizace podmínek při poskytování zdravotní péče 

• nákup materiálu a nářadí (balóny) do tělocvičny pro předporodní kurzy 

• vybavení odd. šestinedělí kojícími křesly 

 

Další aktivity a finanční podpora bude možná po schválení správní radou podle finančních  
možností fondu v závislosti na získaných darech. 

 


