
POZVANKA
Tluče Tvé srdce jako naše pro zázračný porod? Jsi nadšená a obětavá dula a doprovázíš 
ženy na této jedinečné cestě?
Přijď do našeho Doula-Universum a poděl se s námi o své zkušenosti! Zveme Tě srdečně 
spolu s takovými ženami, jako je Angelika Rodler – rakouská dula první hodiny, a další-
mi významnými hosty z celého světa. Z velkého pracovního setkání můžeme všichni 
profi tovat a vzájemně se učit – ve službě pozitivní a nové porodní kultuře.

KDY
21.-23.9. 2018
Začátek -  pátek ve 14 hodin, konec – neděle ve 14 hodin, poté open space do 16 hodin

KDE
Europahaus Wien
Konferenzsaal & Seminarraum 2
Linzerstraße 429
1140 Bécs
http://www.europahauswien.at

CO NA TEBE ČEKÁ
    Společný zpěv porodních písní a tanců
    Bohatý trh, na kterém duly představí své produkty a nabídnou 

je k prodeji
    Workshopy se speciálními hosty, jako je porodní asistent 

Paul Golden
    Přednáška“Mirroring and Resonance – the Signifi cance of 

Mindful Birth Attendance from the Perspective of
Neuroscientists“ Dr. Joachima Bauera, který o dulách
pojedná z vědecké a neurobiologické stránky a vidí duly
jako spojnici k vnitřní síle ženy

  Organizace: DiA - Doulas in Austria



PROGRAM
Přesný program se ještě zpracovává, dáme již brzy vědět.

PŘÍJEZD
Blízké letiště: Vídeň International Airport
Nádraží: Vídeň Hlavní nádraží
Městská hromadná doprava: Europahaus je k dosažení z nádraží Hűtteldorf (ÖBB S-Bahn a metrem). 
Odtud 10 minut pěšky. 
Auto: Pro účastníky semináře je k dispozici parkoviště a parkovací garáž.

UBYTOVÁNÍ
Ceny za ubytování: 
€41,- na osobu, včetně snídaně, 2 osoby na pokoji (€82,- na 2 noci)
€33,- na osobu, včetně snídaně, 3 osoby na pokoj( €66,- na 2 noci)

Rezervaci, prosím, proveďte co nejdříve. Pro EDN Metting je k dispozici 30 pokojů. Při rezervaci zadejte 
EDN-Meeting. http://www.europahauswien.at/en/zimmer/
Organizační tým zjišťuje další možnosti levného ubytování v blízkosti Europahaus.

Další informace najdete na DiA-vebové straně www.doula.at a na Facebooku strana od DiA-Doulas in 
Austria. Zájemci, prosím, posílejte zprávy na Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20in%20wien%202018%20%26%20dia

CENY
    do konce dubna

€120,- (pro Meeting & Catering), v ceně není ubytování
    od 1.kvetna 2018

€150,- (pro Meeting & Catering), v ceně není ubytování

TESIME SE NA TEBE!

VON
 FRAU ZU FRAU

DA SEIN
----

ŽENY POMÁHAJÍ 
ŽENÁM
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