Zápis z jednání členů Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 06. 06. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni zástupci MÚ Železný Brod.
1. Úvod, schválení programu jednání
Bc. Jana Navrátilová přivítala přítomné a představila program jednání. Zkonstatovala,
že je přítomno 8 členů z 10, PS je usnášení schopná. Vyzvala přítomné, zda mají návrhy
na doplnění programu jednání, nebyly žádné návrhy.
Následně vyhlásila hlasování o programu jednání: „Kdo souhlasí s navrženým
programem jednání?: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
2. Informace k aktualizaci Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů
Ing. Hájková přítomným sdělila, že zašle aktualizaci Plánu pro vyhledávání NR.
Členové PS byli vyzváni, aby v plánu překontrolovali rozpis svých akcí na
jednotlivé roky. V případě změn či nesrovnalostí zašlou členové Ing. Hájkové do
konce července e-mail s opravou. Pokud tak neučiní, bude předpokládáno, že je v plánu
vše uvedeno správně.
3. Sdílení z realizovaných akcí
Proběhlo kolečko, v rámci kterého členové PS sdíleli, jaké akce od minulého jednání
realizovali, co se jim osvědčilo a jaký měli ohlas.
4. Příprava na výstavu o činnosti PS VNR (srpen 2019)
- Bc. Navrátilová informovala o termínu konání výstavy v prostorách přízemí krajského
úřadu ve dnech od 5. do 27. srpna 2019. Poté zodpověděla dotazy členů PS, týkající
se příprav, aranžování materiálů, které budou mapovat činnost členů PS během celé
kampaně od roku 2016 do doby konání výstavy.
- Oficiální otevření výstavy se bude konat dne 5. 8. 2019 v 15:00 hod.
- Členům podala informace k naaranžování materiálů na panely. Byly domluveny
termíny instalace (2. 8. 2019 v 9:00 hod.) a odinstalace (28. 8. v 9:00 hod.). Přítomní
sdělili, že si ji zajistí sami.
- Úvodní slovo z důvodu dovolené nemůže přednést náměstek pro sociální věci pan Mgr.
Svoboda, o slovo bude požádána vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šebková.
Centrum Protěž přislíbilo účast pěstounky, zašle e-mailem kontakty.
- Přítomní byli znovu požádáni o výstavu všech materiálů (plakátů, fotek, letáků), které
prezentují jejich akce v rámci kampaně od roku 2016 do současnosti. Velikost materiálů
by měla být ideálně ve formátu A3 a větší. Rodina v centru Nový Bor a Most ke vzdělání
– centrum DAR přijmou volné roll-upy ke kampani a zapůjčí je na výstavu.
- KÚ připraví na panel informace ke statistice počtu žadatelů a předaných dětí a plakáty
k jednotlivým TNR, které proběhly a k připravovanému TNR 2019.
- K dispozici budou dvě Knihy návštěv (kniha ke všem výstavám a kniha pro nás), jednu
zajistí KÚ. Bylo domluveno, že ti, kdo výstavu navštíví, budou požádáni
o sdělení,
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k čemu je výstava inspirovala a co by chtěli vzkázat pěstounům. KÚ připraví tabulku
ke knize.
Do tabulky přítomní vyplnili, co zajistí k výstavě – viz příloha.

5. Příprava na Týden náhradního rodičovství 2019
- Členové PS se shodli na datu realizace TNR na týden od 7. do 13. 10. 2019.
- Členové PS byli opět vyzváni, aby vytipovali pěstouny (PP i PP na PD), kteří poskytnou
rozhovor pro tisk a kteří se případně zúčastní tiskové konference, která se bude konat
před TNR.
- Dále byli dotazováni, která organizace poskytne letos rozhovor pro tisk – domluveno,
že Rodina v centru Nový Bor. Ing. Hájková jim zašle dotazy do rozhovoru.
- Bc. Navrátilová přítomným ukázala tabulku s akcemi jednotlivých organizací, požádala
je o kontrolu, doplnění dat a akcí, které v tabulce uvedeny nebyly. Tabulka je v příloze
zápisu.
- KÚ zajistí zhotovení grafického návrhu jednotného plakátu na celý TNR. Přítomní byli
dotázáni na zájem o zhotovení plakátů na jejich konkrétní akce – zájem zjištěn.
- KÚ bude opět pořádat akci pro veřejnost 4 x o pěstounské péči, v rámci které by chtěl
dát prostor 1 pěstounovi nebo pěstounovi na přechodnou dobu, aby mohl téma PP
přiblížit. Žádá tímto o součinnost a tipy na pěstouna.
6. Různé
- Bc. Navrátilová se dotazovala, zda členům PS byla užitečná informace o charakteristice
sourozeneckých skupin, pro které hledáme náhradní rodinu. Informace připravila Bc.
Hradiská. Proběhla diskuse k využití informací.
- Rodina v centru uvedla ke své kampani „Moje rodina“, jak se osvědčila práce se
sociálními sítěmi - facebook, kde sdíleli příběh pěstounů. Setkalo se to s velkým
ohlasem.
- KÚ informoval o přípravě nového projektu, který by od října 2019 navazoval na projekt
Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji a bude trvat do června
roku 2022. Bc. Navrátilová informovala o aktivitách projektu. V novém projektu bude
opět zajištěno bezplatné vzdělávání v rozsahu 4 seminářů pro členy PS.
- Dne 19. 9. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. se bude konat v centru Náruč v Turnově setkání
s pracovníky OSPOD. Bc. Navrátilová požádala členy PS, aby zaslali nejpozději do 10.
9. 2019 témata, která by chtěli v rámci schůzky prodiskutovat.
- Bc. Navrátilová navrhla členům PS společné setkání v prosinci 2019. Společnost pro
podporu NRP Amina Liberec nabídla pro toto setkání prostory s tím, že ještě dojde k
upřesnění data setkání.
Veškeré informace k plánované výstavě a Týdnu náhradního rodičovství zasílejte na
jana.navratilova@kraj-lbc.cz

Přílohy:
Aktualizovaný plán VNR
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Tabulka k výstavě
Tabulka k TNR 2019
V Liberci dne 3. 7. 2019

Zapsala: Bc. Navrátilová, Bc. Buschtová
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