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STRONA 01

KIM JESTEM?
Jestem doulą, matką dwójki dzieci, doradcą bezpiecznego
przewożenia
również

dzieci

strażniczką

i

instruktorką

Rodzić

po

hipnoporodu.

Ludzku

na

Jestem

Śląsku

oraz

inicjatorką akcji #MaluchyNaBrzuchy i ruchu społecznego
#TulimyMamy.
Prowadzę również Szkołę Rodzenia na Spokojnie w Skoczowie.
Jako doula wspieram kobiety w okresie okołoporodowym. To
oznacza, że będę z Tobą od dowolnie wybranego przez Ciebie
momentu w ciąży, podczas porodu i również w połogu.
Pomogę przygotować Ci się do porodu, przygotować plan
porodu, wybrać miejsce do porodu. Będę z Tobą przez cały
czas porodu aż do 2 godzin po urodzeniu dziecka. Również
będę Cię wspierać podczas połogu.
Uważam, że kobieta ma prawo do własnych decyzji i wyborów i że ma prawo przeżyć swój poród tak, jak tego chce.
Wspierając kobietę w okresie okołoporodowym pomagam jej
znaleźć w sobie siłę, by urodzić w jak najlepszy dla siebie
sposób.

STRONA 02

SZKOLENIA I KURSY
2018 - kurs podstawowy dla doul zorganizowany przez Stowarzyszenie Doula w Polsce.
2018 - seminarium “Podpora při ztrátě miminka v perinatálním
období pro pomáhající profese” s psychoterapeutkou Zuzanou
Hruškovou
( tłum. wsparcie przy stracie dziecka w okresie
perynatalnym).
2019 - szkolenie z zastosowania masażu rebozo w okresie okołoporodowym prowadzone przez Akademię Rebozo.
2019 - szkolenie “Na straży Rodzić po Ludzku” prowadzonym przez
Fundację Rodzić po Ludzku.
2020 - szkolenie "Elementy Fizjoterapii Uroginekologicznej W
Ciąży" prowadzone przez dr n. med. Anitę Sikorę - Szubert.
2020 - seminarium "Duly a právo" (tłum. doule a prawo) prowadzone
przez mgr. Adéle Hořejší.
2020 - szkolenie na Instruktora Hipnoporodu w Hypnos Institute Kaja Krawczyk.

STRONA 03

CO ROBIĘ?
Oferuję:
kursy szkoły rodzenia (stacjonarnie w Skoczowie i online),
konsultacje

indywidualne/przygotowanie

do

porodu

(stacjonarnie i online),
pakiet porodowy (poród sn i cc),
organizacja

porodu

w

Republice

Czeskiej

+

wsparcie

językowe,
naukę głębokiej relaksacji, porodu w hipnozie,
wypożyczenie urządzenia TENS, szalu rebozo, książek o
tematyce porodowej i rodzicielskiej,
wsparcie rodziców w trudnej sytuacji położniczej i stracie
dziecka,
konsultacje

w

zakresie

bez-

piecznego przewożenia dzieci w
samochodzie,
konsultacje w zakresie pieluch
wielorazowych,

STRONA 04

CENNIK

Godzinne

spotkanie

konsultacyjne

(przed-

porodowe, połogowe)

100 ZŁ (+ KOSZTY DOJAZDU POWYŻEJ 15
KM)
800 ZŁ

Wsparcie podczas porodu SN

800 ZŁ

Wsparcie podczas zaplanowanego CC

400 ZŁ

Rezerwacja terminu

400 ZŁ

Gotowość porodowa (4 tygodnie)
Dodatkowy tydzień gotowości porodowej

100 ZŁ

Pełen pakiet porodowy sn (rezerwacja terminu,
2

spotkania

przedporodowe,

1

spotkanie

poporodowe, wsparcie w porodzie, gotowość

1600 ZŁ

porodowa)
Pełen pakiet porodowy sn + wsparcie językowe

2000 ZŁ

Pełen pakiet porodowy cc (rezerwacja terminu,
2

spotkania

przedporodowe,

1

spotkanie

połogowe, wsparcie w porodzie)
Pełen pakiet porodowy cc + wsparcie językowe
Wsparcie językowe (język czeski i angielski)

1200 ZŁ

1600 ZŁ

Konsultacje online, telefoniczne (1 godz)

80 ZŁ

Masaż rebozo, relaksacja (1 godz)

120 ZŁ (+ KOSZTY DOJAZDU POWYŻEJ 15
KM)

Cerrada (2 godz)

180 ZŁ (+ KOSZTY DOJAZDU POWYŻEJ 15
KM)

