
 
 
  
 

 

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 24.9. 2009 
 

Web konference Aktivní rodičovství je spuštěn! 
 

Dnes byly spuštěny webové stránky www.aktivnirodicovstvi.cz. 
Jejich prostřednictvím je možné se přihlásit na 
stejnojmennou konferenci, která se uskuteční přesně za 
měsíc 24. 10. 2009 na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. Tato tematicky ojedinělá akce se zaměří 
na možné přístupy k rodičovství citlivé k rodině i přírodě. 
Akci pořádá NESEHNUTÍ a Brána k dětem ve spolupráci 
s Katedrou environmentálních studií a Gender centrem MU.  
 

 Zájemci a zájemkyně najdou na webových stránkách 
podrobný program celé konference, který reflektuje sílící zájem 
nejen mladých rodin o alternativní přístupy k rodičovství. O 
kontaktním rodičovství bude mluvit Bora Berlinger, překladatelka 
knihy „Koncept kontinua“. Současné možnosti přirozených porodů 
v České republice nám představí Petra Sovová, spoluzakladatelka 
Hnutí za aktivní mateřství. Ctěným hostem bude americký 
antropolog Joseph Sheppherd s přednáškou Péče o děti v jiných 
kulturách, ve kterých dlouhodobě pobýval. Konferenci budou 
doplňovat workshopy zaměřené na bezplenkovou komunikační 
metodu, kontaktní rodičovství, ekoturistiku s rodinou, šátkování, 
férovou nemocnici a podobně. „Hlavním cílem konference je 
představit lidem alternativní přístupy k rodičovství citlivé jak 
k rodině, tak k přírodě.“ říká Zora Javorská z NESEHNUTÍ.  
  

 Konference je otevřená široké věřejnosti a je uzpůsobená tak, 
aby si všichni učastníci a účastnice přišli na své. Pro muže je 
připraven kromě přednášky o aktivním otcovství také workshop 
Prázdninové školy lipnice Mužná břicha, kdy si muži během celého 
dne budou moci vyzkoušet jaké to je „mít těhotné břicho“. Pro děti 
je nachystán dětský koutek s celodenním hlídáním a tvořivými 
aktivitami. Podvečer bude patřit promítání převratného fimu Debry 
Pascali Bonaro „Orgasmický porod“.  

 

To vše a mnohem více o konferenci Aktivní rodičovství ode 
dneška online na webových stránkách www.aktivnirodicovstvi.cz. 
Webové stránky i konferenci je možné uspořádat díky laskavé 
podpoře sponzorů Eone, Bundle of Joy a dalších spřátelených 
organizací. 
 

Více informací: 
Zora Javorská, NESEHNUTÍ, 606 722 988, zora@nesehnuti.cz 


