
Projekt “Pravica je (tudi) ženskega spola!”
Tudi ženska, ki rojeva, ima svoje pravice in tu smo zato, da jih pomagamo uresničevati.

Kaj so Pravice porodnice: 
Gre za pravice ženske, ki rojeva. Na kratko in pa poglobljeno jih predstavljamo na tem spletnem portalu. 
Opisi problematike in rešitve so dostopni, pregledni, zanimivi in uporabni in so lahko vir konkretnih sprememb v 
porodni pomoči v Sloveniji.

Zakaj Pravice porodnice: 
Združenje Naravni začetki smo dolgoletni zagovorniki pravic žensk med porodom. Na podlagi proučevanja 
neprimernih praks in nasilja ter zbranih podatkov smo predhodno pripravili študijo (povezava na študijo na tej 
strani) o teh pojavih v Sloveniji. V interesu družbe je, da se vzpostavi ničelno toleranco do nasilja in neprimernih 
praks povsod tam, kjer ženske rojevajo. Odgovarjamo na vprašanje, katere so pravice ženske med porodom in 
kako jih uresničevati v praksi. 

Kako smo prišli do Pravic porodnice in kako delujemo: 
- proučili smo literaturo o pravicah in spoštljivi obporodni skrbi, neprimerni skrbi in nasilju ter prakse, pripravili 

številna gradiva ter jih objavili na portalu Pravice porodnice; 
- okrepili smo sodelovanje z zdravstvenimi strokovnjaki, izvajali redna delovna srečanja, skupaj smo oblikovali 

dobre rešitve na podlagi konkretnih izkušenj žensk, znanja in naprednih praks;
- zbirali in objavili smo podatke o doživljanju obporodne skrbi (tudi v času pandemije in po njej);
- krepimo vezi z organizacijami v tujini in doma; 
- informiramo in osveščamo različne javnosti; 
- sodelovanje z ženskami in zdravstvenimi strokovnjaki se nadaljuje (zagovorniške prakse);
- predstavitev gradiva Pravice porodnice, dobrih praks in modela zagovorništva zdravstvenim strokovnjakom, 

ženskam, odločevalcem in javnosti na osrednjem dogodku jeseni 2022.

Namen: 
Naš namen je ozaveščanje in opolnomočenje žensk in zdravstvenih strokovnjakov o spoštljivi obporodni oskrbi. 
Z uresničevanjem pravic bodo ženske po porodu hitreje okrevale, lažje se bodo posvetile materinstvu in drugim 
vidikom svojega življenja. 

Cilj: 
Naš cilj je spoštljiva obporodna skrb, ki priznava in spoštuje pravice posameznic in si prizadeva za njihovo 
uresničevanje, razume potrebe porodnice (otroka, očeta) in si prizadeva za njihovo zadovoljevanje, temelji na 
prizadevanju za dobrobit posameznice, neškodovanju, pravičnosti in avtonomiji (samostojnosti, samoodločbi). 
Obporodna skrb naj bo varna in hkrati ženskam, otrokom in družini prijazna: sočutna, podporna in strokovno 
utemeljena.

V dobro žensk in družin.

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. 
Več na povezavi: https://acfslovenia.si/podprti-projekti/pravica-je-tudi-zenskega-spola/
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Naravni začetki, Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in 
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