PLANEJAMENTO 2017
ASSOCIAÇÃO DE DOULAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O ano de 2016 foi de grande investimento para o registro e estabelecimento
dos princípios para a ADOULASRJ.
Em reunião do Diretoria, após avaliação das atividades realizadas,
estabelecemos era necessário renovar os nossos esforços em prol de nossa luta
atuando em prol das Doulas como referencial e por consequência, nas clientes que
atendemos.
Objetivos da ADoulasRJ para 2017:
•
•

Fortalecimento da atuação das Doulas do estado do Rio de Janeiro,
regulamentando a lei que dispõe sobre a atuação no ambiente hospitalar e
congêneres.
Fortalecimento da 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.

Prioridades gerais para 2017
Curto prazo
1. Atuar pela regulamentação da Lei nº 7134/2016.
2. Captar novas associadas.
3. Captar recursos para ampliação da atenção e atuação da AdoulasRJ.
Médio prazo
1. Fortalecimento institucional da AdoulasRJ, buscando ampliar a atuação nas regiões
do estado do Rio de Janeiro, fora da região metropolitana.
2. Ampliar as possibilidades de formação continuada das Doulas.
3. Constituir Ouvidoria, a cargo da Secretaria-Executiva.
Longo prazo
1. Constituir sede para a AdoulasRJ.
Prioridades específicas por área para 2017
Secretaria Executiva:
1. Melhoria no fluxo de inscrição e registro de novas Doulas.
2. Organização e disponibilização de banco de dados para associadas e demais
informações afins ao exercício.
Tesouraria:
1. Formalizar a contratação de Contador/a
2. Contratação de Sistema de Boletos e de cobrança de anuidade.
3. Manutenção e constituição dos registros cartoriais e documentais.
Comunicação:
1. Expansão da atuação das redes sociais e mídias diversas
2. Desenvolvimento de Material institucional para divulgação da Lei nº 7134/2016.
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3. Estabelecimento da agenda de eventos da AdoulasRJ: Roda de Doulas, Semana da
Doula, Atos e Comemorações de datas relevantes, Espaços de Formação da
AdoulasRJ.
4. Realização do CineDebate AdoulasRJ.
Formação e Pesquisa:
1. Realização de Minicurso trimestral e debates sobre temas de interesse das
associadas.
2. Realização de mapeamento e pesquisas de 'feedback' sobre a atenção realizada
pelas doulas associadas.

Relações Institucionais:
1.Realizar o Projeto de Financiamento Coletivo para Campanha de Divulgação sobre a
profissão/atuação e direitos.
2. Ampliar contatos nos órgãos públicos, Maternidades e Clínicas da Família, fazendo
apresentações da ADOULASRJ por e-mail e presenciais nas Maternidades do RJ
3. Continuar participando dos Fóruns Perinatal e GT de Saúde Mental
4. Realizar proposição de assistência junto à órgãos públicos.
5. Realizar os eventos de um ano da ADOULASRJ e sanção da Lei nº 7134/2016, bem
como a Semana da Doula 2017.
6. Realização de Curso sobre Política, Direitos e Ativismo.
7. Ação Pública de debate sobre temas relativos à Humanização do Parto.
Agenda Geral para 2017
A AdoulasRj deverá se fazer representar e divulgar institucionalmente nos fóruns e
eventos do segmento da humanizaçao do parto, ou onde o tema esteja presente.
Agenda até o momento:
• II Simpósio Transdisciplinar de Atenção Obstétrica - PERIPARTO, 28 e 29 de
abril de 2017, Rio de Janeiro, RJ.
• III Congresso Nacional de Doulas, 19 e 20 de maio de 2017, Brasília, DF.
• IV Simpósio Internacional de Assistência ao Parto – SIAPARTO, 07 a 10 de
setembro de 2017, São Paulo – SP.
• XXIII Encontro Nacional de Gestação e Parto Natural Consciente, 18 e 19 de
novembro de 2017, Rio de Janeiro – RJ.
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