Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK
konaného dne 2. 12. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny, omluvena Dominika Babáková (Rodina v centru, z. ú.),
Bc. Marcela Jarešová (MěÚ Železný Brod), Bc. Andrea Josífková, DiS. (RC Maják) a Mgr.
Libuše Rydvalová (RC Maják)
1) Úvod - Mgr. Blažková přivítala přítomné v Amině – společnosti pro podporu náhradní
rodinné péče v Liberci, která je členem Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních
rodičů a která poskytla své prostory pro jednání pracovní skupiny. Představila program
setkání, které se koná v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňovaní a boj s chudobou“.
Cílem je prohloubení spolupráce mezi organizacemi, které vyhledávají a doprovází
náhradní rodiče a sociálními pracovníky, kteří pracují s žadateli o náhradní rodinnou péči.
Pracovní skupina se sešla v počtu 15 přítomných účastníků, kteří byli z 9 organizací.
Pracovní skupina byla usnášeníschopná.
Mgr. Blažková požádala členy pracovní skupiny o návrh na doplnění programu, který byl
již nastíněný v pozvánce. Nebyl žádný návrh na doplnění. Následně vyhlásila hlasování
o programu jednání: „Kdo souhlasí s navrženým programem jednání?“ PRO: 9,
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
2) Akční plán 2020 k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů – se členy PS VNR byl
projednán Akční plán na rok 2020. Mgr. Blažková zapracovala připomínky jednotlivých
členů PS VNR. Současně požádala přítomné o stanovení tematického zaměření kampaně
na příští rok a doplnění názvu akce k Mezinárodnímu dni rodiny. Po diskusi a hlasování se
členové PS shodli na tom, že v roce 2020 se kampaň zaměří na téma „Mýty
v pěstounství“. Téma bylo přijato hlasováním, PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Dále byla diskutována otázka, zda v roce 2020 bude zkontaktována známá osobnost
pro tzv. mediální tvář týdne náhradního rodičovství. Po diskusi, ze které vyplynulo, že
mediální tvář v takové podobě, v jaké byla využitá v předchozích letech, nepřináší efekt,
pracovní skupina hlasovala o tom, zda v roce 2020 budeme kontaktovat nějakou známou
osobnost. Otázka zněla, kdo je pro zachování tzv. mediální tváře. PRO: 1, PROTI: 8,
ZDRŽEL SE: 0.
Mgr. Blažková vyhlásila následně hlasování o akčním plánu pro rok 2020: „Kdo souhlasí
se schválením Akčního plánu pro rok 2020?“: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
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3) Představení aktuálního projektu krajského úřadu „Systémová podpora práce
s rodinou v Libereckém kraji“ a aktivit, které se týkají přítomných:
 Za celou dobu konání projektu proběhne minimálně 6 setkání PS VNR – na rok
2020 byly stanoveny předběžné termíny, ve kterých by se jednání PS VNR
uskutečnila.
o Druhá půlka března 2020 – dopoledne proběhne setkání s pracovnicemi
OSPOD ORP pro NRP, odpoledne setkání členů PS VNR. Pro setkání
s pracovnicemi OSPOD je v projektu vytvořena položka pro pronájem
prostor. Mgr. Blažková zajistí prostory pro společné březnové setkání
a bude členy PS VNR informovat,
o První půlka června 2020 – setkání členů PS VNR,
o Listopad 2020 - setkání členů PS VNR.
 Proběhnou 4 vzdělávací semináře pro členy PS VNR – se členy PS VNR byla
diskutována témata vzdělávání. Z diskuse vzešla potřeba zhodnocení naší kampaně
a praktické provázení při nastavování aktivit kampaně. Bude osloveno studio
DRUŽINA s.r.o., zda by měli tip na lektora, který by prakticky zaměřené semináře
věnující se naší kampani, nastavení jednotlivých akcí, zhodnocení a efektivnosti
mohl lektorovat.
 Členové PS VNR byl informováni, že KÚ LK jako člen PS VNR chystá od dubna
2019 každý první čtvrtek v měsíci neformální dny pro veřejnost „Co ještě nevíte
o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás potřebují“.
 Členové PS VNR byl informováni, že KÚ LK jako člen PS VNR chystá
konferenci o PP – první konference bude zaměřená na odbornou veřejnost,
uspořádána bude v prosinci 2020 a tématem konference by měly být mýty
v pěstounství, které jsou tématem kampaně pro rok 2020.
4) Členové PS VNR diskutovali o nastavených dlouhodobých cílech, které jsou
definovány v Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů. Nastavené cíle je možné revidovat
v rámci aktualizace plánu. Revize dlouhodobých cílů je podnět pro téma na jedno ze
setkání pracovní skupiny.
5) Od členů PS VNR vzešla poptávka o sdílení zkušeností z jiných krajů ohledně
vyhledávání náhradních rodičů (tip na kraj Moravskoslezský) – bylo domluveno, že KÚ
LK osloví Moravskoslezský kraj s žádostí o sdílení zkušeností na nějakém dalším
společném setkání PS VNR.
6) Proběhla diskuse členů PS VNR ohledně příprav žadatelů a špatných zkušeností
pěstounů, kteří přípravou prošli – bylo dojednáno, že na nějaké jednání PS VNR zkusíme
jako hosta pozvat zástupce z Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, která
přípravu zajišťuje.
7) Od členů PS VNR vzešel návrh na zjišťování věku dětí, které jsou svěřeny do PP. Tyto
statistické údaje nejsou nyní sledovány a vyhodnocovány, bylo sděleno, že tato možnost
bude projednána s pracovnicemi pro NRP na KÚ LK.
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8) Mgr. Blažková jménem krajského úřadu poděkovala všem přítomným za jejich
práci v oblasti podpory náhradního rodičovství.
Úkoly pro členy PS VNR:
- do 24. 1. 2020 zaslat vyjádření k Monitoringu kampaně 2019, který bude členům
PS VNR poslán, jakmile bude doplněn o všechny aktivity z roku 2019
- do 24. 1. 2020 Mgr. Blažkové zaslat tipy na lektory na konferenci o PP (téma mýty
v pěstounství)
- na březnové jednání přinést nebo elektronicky zaslat letáčky svých
organizací/úřadu (pokud budou v tištěné podobě, tak cca 30 ks)
- na březnovém jednání stanovit konkrétní termín Týdne náhradního rodičovství.

V Liberci dne 2. 12. 2020
Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková
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