PLANEJAMENTO 2018 - ADOULASRJ
Em reunião do Diretoria, após avaliação das atividades realizadas,
estabelecemos era necessário renovar os nossos esforços de nossa luta atuando em
prol das Doulas como referencial e por consequência, pelos direitos da pessoa gestante,
e do parto digno e respeitoso.
Objetivos da ADoulasRJ para 2018:
•
•
•
•

Lutar pela regulamentação da profissão de Doula, no estado do Rio de Janeiro
e no Brasil, ampliando as oportunidades para Doulas a partir da participação das
associadas e demais profissionais Doulas.
Fortalecimento da atuação das Doulas do estado do Rio de Janeiro,
regulamentando a lei que dispõe sobre a atuação no ambiente hospitalar e
congêneres, bem como estabelecendo novas legislações municipais.
Seguir fortalecendo a ação institucional da ADoulasRJ, ampliando a atuação
regionalmente e junto a rede de instituições e órgãos públicos que atuem no
âmbito da defesa da humanização da atenção à gestação, parto e nascimento.
Estabelecer mecanismos institucionais com diversos organismos públicos e
privados para o cumprimento dos objetivos da ADoulasRJ, promovendo a
profissão de Doula, produzindo informação de qualidade e dados que sirvam à
mudança da cultura institucional.

Prioridades específicas por área para 2018
Presidência
- Participação em eventos onde a visibilidade da ADoulasRJ possa ser evidenciada.
- Realização da Reunião de Diretoria Mensal e acompanhamento das demais instâncias.
- Articulação com tomadores de decisão pró e contra Doulas, em favor das ações e
desenvolvimento dos objetivos centrais da ADoulasRJ.
Secretaria Executiva:
- Melhoria permanente no fluxo de inscrição e registro de novas Doulas.
- Organização e disponibilização de banco de dados para associadas e demais
informações afins ao exercício.
- Estabelecer um horário de funcionamento às associadas.
- Implementar, acompanhar e executar o Regulamento da Ouvidoria da ADoulasRJ.
Tesouraria:
- Regulação de Sistema de Boletos e de cobrança de anuidade.
- Desenvolvimento da loja On line da ADoulasRJ.
- Manutenção e constituição dos registros cartoriais e documentais.
Comunicação:
- Atualização da atuação das redes sociais e mídias diversas.
- Desenvolvimento de melhorias na busca e divulgação das Doulas associadas, via site
da ADoulasRJ.
www.doulasrj.com.br
Facebook.com/adoulasrj
Instagram.com/adoulasrj

- Desenvolvimento de materiais institucionais e informativos para para divulgação de
temas relativos à associação.
- Divulgação da Agenda estabelecida pela associação, quais sejam: Roda de Doulas,
Semana da Doula, Atos e Comemorações de datas relevantes, Espaços de Formação
da AdoulasRJ.
- Realização do CineDebate AdoulasRJ em conjunto com a Formação e Pesquisa.
- Ação AdoulasRJ nas Unidades de Atenção Básica.
- Atuação da Semana Mundial de Amamentação - SMAM
Formação e Pesquisa:
- Desenvolver as atividades de formação de acordo com os objetivos do Estatuto.
- Estabelecimento de parcerias para a concretização da matriz curricular, com a
promoção de cursos de formação de Doula - Unisuam e IFRJ.
- Coordenar e sistematizar o conjunto das experiências e atividades de formação,
garantindo a linha de formação comum, de acordo com os objetivos e princípios do
Estatuto;
- Realizar visita aos cursos de formação de Doulas para falar com novas Doulas a
respeito da associação, seu trabalho e a importância de se associarem
- Documentar e analisar as experiências de luta do movimento e os fatos relacionados
à sua memória histórica. Como por exemplo na produção de Feedback’s, Vídeo
comemorativo de 2 anos.
- Promover um Censo de Doulas do Estado do Rio de Janeiro.
- Promover a realização de cursos, seminários, simpósios e palestras, em articulação
com a Diretoria de Comunicação.
- Realizar Seminário sobre a Profissionalização da Doula, acompanhando o calendário
de discussões do PL 8363/2017.
- Realização de mapeamento e pesquisas de 'feedback' sobre a atenção realizada pelas
doulas associadas.
- Implementar sessão de arquivo on line para dispor de evidências, artigos,

documentos, legislação e outros, que sejam pertinentes e importantes para o
cotidiano das Doulas.
Relações Institucionais:

- Realizar o Projeto de Financiamento Coletivo para Campanha de Divulgação
sobre a profissão/atuação e direitos.
- Seguir ampliando os contatos nos órgãos públicos, Maternidades e Clínicas da
Família, fazendo apresentações da ADOULASRJ por e-mail e presenciais nas
Maternidades do RJ e onde couber.
- Manter e ampliar a participação nos Fóruns Perinatal.
- Realizar proposição de assistência junto à órgãos públicos.
- Realizar os eventos de um ano da ADOULASRJ, sanção da Lei nº 7134/2016, bem
como a Semana da Doula 2018.
- Apoiar projeto (s) Voluntariado SUS, através de Termos de Cooperação Técnica.
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