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Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

KÚ LK

Krajský úřad Libereckého kraje

LK

Liberecký kraj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NRP

náhradní rodinná péče

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

ORP

obec s rozšířenou působností

OV

ochranná výchova

PP

pěstounská péče

PPnPD

pěstounská péče na přechodnou dobu

PPP

příbuzenská pěstounská péče

SPOD

sociálně-právní ochrana dětí

ÚV

ústavní výchova
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Úvod
Akční plán na rok 2019 vychází ze schváleného Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů na
období 2018 – 2022 a obsahuje aktualizovaný přehled akcí na daný rok. Pro úplnost byla
provedena také aktualizace analytické části plánu. Grafy zobrazující celorepublikový vývoj je
možné nalézt v příloze tohoto dokumentu.
Realizátory kampaně v roce 2019 jsou následující organizace:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí
Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. (Turnov)
Centrum Protěž, z. ú. (Liberec)
Farní charita Česká Lípa
Mateřské a dětské centrum Maják z. s. (Tanvald)
Městský úřad Železný Brod
Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s. (Semily)
Rodina v centru, z. ú. (Nový Bor)
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s. (Liberec)
Dobrá rodina, o. p. s. (Jablonec nad Nisou)

Aktivity pro rok 2019 vycházejí z poslání kampaně, kterým je vytvářet podmínky pro život
dětí v náhradních rodinách prostřednictvím vyhledávání nových náhradních rodičů a z
následujících dlouhodobých cílů:
•

Zvýšit počet žadatelů (z 1 v roce 2015 na 7 v roce 2022), kteří přijmou dítě
národnostní menšiny

•

Zvýšit počet žadatelů (z 1 rodiny/ročně v roce 2016 na aspoň 10 rodin/ročně v roce
2022), kteří přijmou více dětí nebo sourozenců

•

Zavést každoroční konání Týdne náhradního rodičovství

•

Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)

•

Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence
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Cílovou skupinou kampaně jsou osoby žijící na území Libereckého kraje s rodičovskou
zkušeností ve věku 30 až 50 let.

Zhodnocení kampaně za rok 2017
Při tvorbě akčního plánu pro rok 2019 nebyla k dispozici statistická data za rok 2018. Aby
byla zajištěna provázanost mezi statistickými daty a daty z kampaně, je v této části zhodnocen
právě rok 2017.
V rámci kampaně bylo za rok 2017 zrealizováno celkem 28 akcí. Akce měly většinou
informační charakter, nejčastěji se jednalo o besedy a informační články. Přibližně 35 % akcí
bylo učeno široké veřejnosti, organizace přichystaly také dva dny otevřených dveří. Na
kampaň bylo v roce 2017 vynaloženo téměř 220 000 Kč. Kraj se na této částce podílel z 43%.
Kampaní bylo osloveno 13 000 obyvatel z Libereckého kraje, jedna třetina z nich se akcí
účastnila přímo. Zbytek lidí byl osloven propagačním materiálem nebo články v tisku.
V prvním ročníku Týdne náhradního rodičovství bylo zrealizováno 10 akcí. Náklady na
realizaci Týdne náhradního rodičovství se vyšplhaly na 115 600 Kč. Kraj se na této částce
podílel z 22%. Akce byly zaměřeny především na širokou veřejnost a byly osvětového
charakteru. Jedna z organizací také uspořádala celodenní akci, na které proběhla tisková
konference za účastni náměstka hejtmana LK pro sociální oblast, Farní charity Česká Lípa a
tváře Týdne náhradního rodičovství. Krajský úřad Libereckého kraje zajistil vydání 5
tiskových zpráv, 3 rozhovorů a postaral se o propagaci.
V roce 2017 bylo na krajský úřad doručeno 50 žádostí od zájemců o náhradní rodinnou péči.
Průměrné náklady na jednoho žadatele byly v tomto roce z pohledu kampaně 4 400 Kč. Tento
ukazatel poslouží jako výchozí bod pro hodnocení efektivity a finanční náročnosti kampaně
v následujících letech.

Přehled žadatelů o jednotlivé formy NRP v Libereckém kraji
Pro potřeby akčního plánu byla vytvořena mapa, která zachycuje skladbu žadatelů o existující
formy náhradní rodinné péče v jednotlivých ORP Libereckého kraje. Za rok 2017 evidoval
Krajský úřad Libereckého kraje celkem 50 žádostí (22 žadatelů o adopci, 10 žádostí se týkalo
výkonu dlouhodobé pěstounské péče a 18 přechodné pěstounské péče).
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Velmi zjednodušeně lze říci, že kampaň MÍT DOMOV A RODINU má celokrajskou
působnost s ohledem na to, že její realizátoři mají často pověření na výkon SPOD na území
celého Libereckého kraje. Na druhou stranu kampaň probíhá ve vyšší intenzitě i koncentraci
v místě sídla daného realizátora kampaně, proto je zřejmé, že kampaň nebude mít stejný
dopad na celém území kraje. Odlišnosti v počtu žádostí o jednotlivé formy náhradní rodinné
péče odrážejí také socioekonomické rozdíly mezi obyvatelstvem jednotlivých ORP.
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Aktualizace analytické části
Z grafu č. 1 je zřejmé, že v roce 2017 došlo k nárůstu počtu dětí v pěstounské péči (o 8,3 %) a
k poklesu dětí v ochranné či ústavní výchově (o 7,5 %). Od roku 2015 měl počet dětí
v ústavní a ochranné výchově opačný vývoj, který se v roce 2017 podařilo zvrátit. Počet
pěstounů meziročně v Libereckém kraji narostl o 2 %, z čehož lze vyvodit, že častěji
docházelo k umisťování více jak jednoho dítěte jednomu pěstounovi.
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Graf č. 1: Náhradní výchova v LK (2009 – 2017)
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV1

Složení pěstounů v roce 2017 zaznamenalo některé změny. Poklesl počet pěstounů prarodičů
(o 6,6 %) a narost počet případů, kdy jsou děti svěřeny do pěstounské péče jiným příbuzným
o téměř 40 % oproti předešlému roku. Celkově však v příbuzenské pěstounské péči stále
figurují hlavně prarodiče dětí.
Počet dětí v pěstounské péči narostl oproti roku 2016 o 8,5 %. Jak je zřejmé z grafu č. 2, počet
těch, kteří mají svěřené dítě do pěstounské péče, a jsou s ním v příbuzenském stavu, se téměř
nezměnil. Narůst byl způsoben zvýšeným počtem dětí umístěných do zprostředkované
pěstounské péče.

1

https://www.mpsv.cz/cs/7260
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Graf č. 2: Počet pěstounů s důrazem na PPP v LK
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV2

Graf č. 3 ukazuje vývoj počtu žadatelů o jednotlivé formy náhradní rodinné péče. Největší
nárůst byl zaznamenán u zájemců o osvojení, kterých v roce 2017 bylo o 57 % víc oproti
předchozímu roku. O 50 % více žádostí bylo zaznamenáno také u pěstounské péče na
přechodnou dobu. Zájem o výkon dlouhodobé pěstounské péče se také zvýšil (o 9 %).
Celkově tedy narostl počet žádostí o výkon náhradní rodinné péče o 35 %. Došlo tak
k zvrácení upadajícího zájmu o náhradní rodinnou péči, který lze pozorovat od roku 2014.
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Graf č. 3: Počet žadatelů o jednotlivé formy NRP v LK
Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK

2

https://www.mpsv.cz/cs/7260
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Data za rok 2018 nebyla v době zpracování akčního plánu k dispozici. Je však nutné zmínit,
že právě od ledna 2018 došlo u dlouhodobých pěstounů k nárůstu odměny pěstouna o 50 % a
ke zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Ten se zvýšil i u dětí, které jsou umístěny u
přechodových pěstounů. Další významnou změnou je i to, že přechodovým pěstounům od
ledna 2018 zanikl nárok na rodičovský příspěvek. Tyto změny se mohou projevit v počtu
žádostí o výkon náhradní rodinné péče právě v roce 2018.
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Situační analýza dětí nahlášených do evidence KÚ LK
Krajský úřad LK vedl k březnu 2018 v evidenci 424 dětí, z nichž 398 bylo umístěno v ústavní
výchově a 26 dětí se nacházelo u pěstounů na přechodnou dobu. Oproti předcházejícímu roku
klesl počet dětí v PPnPD o 4 % a narostl počet dětí v zařízeních o 3 %. Při porovnání dat
z obou období vychází najevo, že roste počet dětí u přechodových pěstounů, kterým bude
možné zprostředkovat osvojení (tedy nebude možný návrat do biologické rodiny).
Tab. č. 1: Aktuální počty dětí, kterým KÚ LK zprostředkovává NRP (k březnu 2018)

Celkem
Do NRP
(PP i osvojení)

V PPnPD

V zařízení

26

398

18

131

5

119

Děti, kterým se
zprostředkovává
pouze PP
0 – 3 let

3

0 – 3 let

7

4 - 6 let

1

4 – 6 let

11

7-12 let

1

7 – 12 let

58

13 – 8 let
Děti, kterým lze

0

13 – 18 let

43

zprostředkovat i

13

12

osvojení
0 – 3 let

13

2 n. m.3
11 č. n.4

0 – 3 let

0

4 – 6 let

3

7 – 12 let

6

13 – 18 let

3

Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK

3
4

n. m. – jedná se o dítě/děti národnostních menšin
č. n. – děti české národnosti
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0 n. m.
0 č. n.
0 n. m.
3 č. n.
3 n. m.
3 č. n.
2 n. m.
1 č. n.

V roce 2017 bylo 63 % dětí u přechodových pěstounů možné zprostředkovat osvojení, o rok
později tento podíl narostl na 81 %. V obou letech se jednalo o děti ve věku 0 – 3 roky.
Podíl dětí, které jsou v současné době v zařízení, a mohla by jim být zprostředkována
pěstounská péče či osvojení zůstává stejný. K uvedenému měsíci se v zařízení nenacházelo
žádné dítě ve věku 0 – 3 roky (všechny byly u pěstounů na přechodnou dobu), narůstá však
počet starších dětí, které jsou stále v zařízení.
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Přehled akcí na rok 2019
Leden
Výroční tisková zpráva ke kampani
Krajský úřad Libereckého kraje vydá tiskovou zprávu, ve které budou shrnuty aktivity, které
proběhly v předešlém roce a zhodnotí se dosavadní vývoj kampaně. Tisková zpráva veřejnosti
přiblíží, jaké typy akcí se v roce 2018 konaly a jaké náklady se s kampaní pojí. Tyto údaje
budou porovnány s počtem přijatých žádostí od zájemců o náhradní rodinnou péči. V roce
2017 bylo podáno 50 žádostí, na kampaň bylo celkově vynaloženo téměř 220 000 Kč, kraj se
na této částce podílel z 43%. Kampaní bylo osloveno přibližně 13 000 lidí. Zhodnocení
kampaně za rok 2018 bude vycházet z těchto vstupních údajů.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit.

Informační setkání
CPR Náruč uspořádá informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 10 osob.

Tisková zpráva organizace
Dobrá rodina o.p.s. v Jabloneckém měsíčníku informuje o činnosti Liberecké a pobočky
v Jablonci nad Nisou.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 10 000 osob.
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Únor
Letáková kampaň
MDC Maják Tanvald bude v tento měsíci distribuovat letáky a informační materiál o
pěstounské péči na úřady, do mateřských a základních škol, k lékařům a spolkům. Bude
využit místní zpravodaj.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 5 000 osob.

Přednáška pro veřejnost
V rámci národního týdne manželství uspořádá Dobrá rodina o.p.s. přednášku pro veřejnost na
téma Vztahy a děti – svěření do náhradní rodinné péče. Akce proběhne 12 .2. od 15 hodin
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 50 osob.

Přednáška – Neurobiologický vývoj mozku
Dobrá rodina o.p.s. uspořádá přednášku pro pěstouny na přechodnou dobu i pro zájemce z řad
veřejnosti. Přednášku s názvem Neurobiologický vývoj mozku, kterou bude lektorovat
Alžběta Hlásková, proběhne v Komunitním centru v Ruprechticích 19. 2. od 9.30 do 17 hodin
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 50 osob.
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Březen
Den otevřených dveří
MDC Maják Tanvald otevře své prostory pro veřejnost. Bude připraveno posezení a volná
diskuze nad tématem náhradní rodina. Pozvání bude zaměřeno na konkrétní cílovou skupinu –
organizace pracující s rodinou, organizace a úřady pracující s rizikovými skupinami.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 100 osob.

Informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči
CPR Náruč uspořádá informační osvětové setkání veřejnosti s pěstouny.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob.

Duben
Tisková zpráva
Amina o.p.s. prostřednictvím vydaného článku/rozhovoru zmedializuje náhradní rodinnou
péči. Předpokládá se, že výstup bude šířen prostřednictvím rozhlasu či tišteného periodika.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit.

Beseda
Rodina v centru uspořádá pro veřejnost z oblasti Nový Bor a okolí akci informačního
charakteru.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad
na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob.
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Den otevřených dveří
Dobrý rodina o.p.s. uspořádá dne 8. 4. den otevřených dveří v čase od 10 do 17 hodin a
umožní tak zájemcům nahlédnout do svých prostor.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 20 osob.

Informační setkání
CPR Náruč uspořádá informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 10 osob.

Květen
Úzce zaměřená mini kampaň
K Mezinárodnímu dni rodiny (15. 5.) se kampaň, vedle svého celoplošného zaměření, bude
věnovat vybrané specifické problematice pěstounské péče. V roce 2018 byly akce na Den
rodiny zaměřeny na to, kdo a za jakých podmínek se může stát pěstounem a co pěstounská
péče obnáší. V roce 2019 se mini kampaň zaměří na oblast vyhledávání náhradních rodičů pro
sourozence. Realizátoři kampaně dle svých možností zorganizují akce, které se budou věnovat
užší problematice a tím se zdůrazní konkrétní problémy, které jsou s pěstounskou péčí
spojeny, a není jim tolik věnována pozornost.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zvýšit počet žadatelů (z 1 v roce 2015 na 7 v roce
2022), kteří přijmou dítě národnostní menšiny“ a „Zvýšit počet žadatelů (z 1 rodiny ročně
v roce 2016 na alespoň 10 rodin ročně v roce 2022), kteří přijmou více dětí nebo sourozenců“.
Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.
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Beseda pro studenty
Rodina v centru z. ú. uspořádá ve spolupráci s Střední pedagogickou školou besedu pro
studenty tohoto zařízení. Pro jednotlivé ročníky je vymezena jedna vyučovací hodina.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 80 osob.

Červen
Informační stánek, kontaktní kampaň
Amina o.p.s. umístí informační stánek s letáky a propagačními materiály na festivalu
Greenfest, na to naváží aktivní informační kampaní. Greenfest je libereckým festivalem
plným přednášek a dílen, který je primárně zaměřen na ekologie, ale poskytuje prostor také
pro představení činností organizací apod.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem) a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je
odhadován na 30 osob.

Cesta lesem pohádek
MDC Maják uspořádá terénní akci pro širokou veřejnost, která bude převážně informačního
charakteru. V jejím průběhu si návštěvníci budou moc prohlídnout roll upy a letáky ke
kampani. O pěstounské péči budou návštěvníci informování také při moderaci akce.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 700 osob.

Den dětí
Centrum DAR každoročně pořádá den určený dětem, během kterého distribuuje letáky a
informační materiály kampaně i organizace.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 100 osob.
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Červenec
Výstava na KÚ LK
Během celého července bude v prostorách budovy Krajského úřadu Libereckého kraje
probíhat výstava, na které bude shrnuta činnost kampaně MÍT DOMOV A RODINU za dobu
trvání projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK. Veřejnost bude mít
možnost shlédnout, jaké akce pro ně byly v tomto období připraveny, případně i to, co na nich
bylo vytvořeno. Zároveň zde budou umístěny propagační předměty, které se ke kampani pojí.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 250 osob.

Srpen
Analýza přístupu veřejnosti k NRP v LK
Krajský úřad Libereckého kraje nechá vypracovat analýzu, která zmapuje povědomí
veřejnosti o NRP v kraji. Tento průzkum bude navazovat na analýzu, která byla realizována
na podzim roku 2017. Zadání obou průzkumů bude totožné, aby bylo možné sledovat vývoj
jednotlivých ukazatelů v čase. Smyslem analýzy je zjistit, jaké představy má veřejnost o
pěstounské péči a jak se tyto představy liší u respondentů, kteří osobně znají nějakého
pěstouna od těch, kteří informace získávají jiným způsobem. Odhalení motivace k zájmu o
pěstounskou péči je nezbytné pro správné zacílení kampaně. Sledování stejných ukazatelů
pomůže při vyhodnocování účinnosti kampaně i Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit.
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Září
Letáková kampaň
Městský úřad Železný Brod zajistí distribuci propagačních materiálů kampaně.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 30 osob.

Beseda pro studenty
Rodina v centru z. ú. uspořádá ve spolupráci s Střední pedagogickou školou besedu pro
studenty tohoto zařízení. Pro jednotlivé ročníky je vymezena jedna vyučovací hodina.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 80 osob.

Říjen
Týden náhradního rodičovství 2019 (TNR)
Již třetím rokem ve vybraném týdnu v říjnu každý z realizátorů kampaně zorganizuje alespoň
jednu akci v rámci kampaně. Akce budou probíhat po celém Libereckém kraji a program bude
zkoordinován tak, aby měli každý den zájemci možnost vydat se za některým z realizátorů
kampaně. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí připraví pro zájemce z řad
laické veřejnosti cyklus krátkých přednášek, které se budou věnovat vybraných oblastem
pěstounské péče. Zároveň se budou moci zájemci během této akce obracet na sociální
pracovníky na úseku sociálně-právní ochrany dětí. K TNR bude vytvořen celokrajský plakát a
bude vydáno několik tiskových zpráv (např. o připravovaném programu, rozhovor s pěstouny,
rozhovor s realizátory kampaně apod.). Odbor sociálních věcí se na základě návrhu pracovní
skupiny také pokusí zajistit mediální tvář týdne, které pomůže zpropagovat tento týden, jehož
cílem je dostat problematiku náhradní rodinné péče do povědomí obyvatel v kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zavést každoroční konání Týdne náhradního
rodičovství“ a nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP“ a „Zvýšit
počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 700
osob.
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Výtvarné dílny na Víle Izeríně
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina uspořádá výtvarné dílny pro širokou
veřejnost s diskusí o významu pěstounské péče. Na akci budou distribuovány propagační
materiály ke kampani.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 350 osob.

Individuální poradenství
Rodina v centru nabídne široké veřejnosti možnost individuální konzultace k pěstounské péči.
Besedy ve větším počtu účastníků mohou být pro někoho nevyhovující, proto Rodina v centru
umožní zájemcům domluvit si v listopadu individuální schůzku s odborníky.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad
na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob.

Listopad
Informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči
CPR Náruč uspořádá informační osvětové setkání pro veřejnost.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob.

Prosinec
Tisková zpráva o činnosti SPOD
MDC Maják Tanvald vydá tiskovou zprávu do místního tisku o pěstounské péči a o činnosti
MDC Maják v oblasti SPOD. Ve zprávě bude zdůrazněna potřebnost pěstounské péče.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“.
Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 2000 osob.
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Graf č. 4: Náhradní výchova v ČR (2009 – 2017)
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV5
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Graf č. 5: Počet pěstounů s důrazem na PPP v ČR
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV6
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Graf č. 6: Počet žadatelů o jednotlivé formy NRP v ČR
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV7
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