Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK
konaného dne 10. 6. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvod - Mgr. Blažková přivítala přítomné a 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“.
Pracovní skupina se sešla v počtu 16 přítomných účastníků, kteří byli z 10 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: 16,
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
2) Prezentace aktivit pořádaných Krajským úřadem Libereckého kraje v rámci
kampaně Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“ v roce 2020 – aktuální
termíny akcí, lektorů a míst konání jednotlivých akcí. Dále byl diskutován termín
samostatného setkání PS VNR, které bude opět spojeno se vzděláváním pro členy PS
VNR. Termín byl stanoven na úterý 10. 11. 2020, setkání se uskuteční v prostorách
Aminy o.p.s., společnosti pro podporu náhradní rodinné péče. Na setkání budou pozváni
zástupci z Poradny, manželství a mezilidské vztahy, kteří zajišťují přípravu žadatelů
o NRP. Na setkání bude navazovat seminář pro členy PS VNR, který bude lektorovat
Mgr. Johana Mertová, seminář bude zaměřen na posuzování náhradních rodičů. Termíny
akcí v roce 2020:



každý první čtvrtek v měsíci 13:00 – 17:00 „Co ještě nevíte o náhradním
rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás potřebují“ (KÚ LK)
9. 9. 2020 seminář pro již zařazené žadatele „Identita dítěte v NRP“ (Kultivar)







15. 9. 2020 od 9:00 workshop příbuzenská pěstounská péče (Kultivar)
15. 9. 2020 od 13:00 setkání PS VNR a pracovníků OSPOD (Kultivar)
5. – 11. 10. 2020 Týden náhradního rodičovství
10. 11. 2020 – setkání PS VNR a seminář (Amina o.p.s.)
8. 12. 2020 konference o NRP (KÚ LK)

3) Zhodnocení aktuální situace – jednotliví členové PS VNR sdělili, jakým způsobem se
jejich práce dotkl nařízený nouzový stav z důvodu onemocnění Covid 19, jaké akce
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v rámci kampaně byly uspořádány, jaké zrušeny či modifikovány, jaké akce letošní rok
proběhnou.
4) Týden náhradního rodičovství – členům PS VNR byla nabídnuta možnost výroby
plakátu k TNR. Do konce června 2020 je potřeba Mgr. Blažkové uvést název akce, datum,
čas, místo konání a stručný popis akce.
5) Diskuse ohledně stejné akce, kterou by všichni členové PS VNR uspořádali – do 19. 6.
2020 všichni členové Mgr. Blažkové napíši možnosti své organizace (finanční, časové)
ohledně výroby (grafika, tisk, umístění) jednotných bannerů, které by obsahovaly mýty
o NRP. Bannery by byly umístěny ve veřejném prostoru, v rámci TNR by u bannerů byli
zástupci dané organizace a kolemjdoucím by podávali informaci k NRP. Na bannery je
potřeba vydefinovat mýty – do 19. 6. 2020 poslat Mgr. Blažkové, které mýty o NRP by se
na bannerech měly objevit. Vybráno bude 8 mýtů a ty budou následně rozpracovány
jednotlivými organizacemi.
6) Mýty o NRP – skupinová práce věnující se mýtům, které panují o NRP. V příloze zápisu
budou zaslány fotografie obsahující mýty o NRP, které byli společně vydefinovány na
setkání.
7) Seminář „Kompetence jednotlivých aktérů kampaně zaměřené na hledání nových
náhradních rodičů“ – Mgr. Johana Mertová.
8) Vydefinování dalších témat vzdělávání pro členy PS VNR – příštím tématem „Kritéria
psychologického posuzování zájemců o NRP“, další možná témata: dětská příprava,
efektivita a vyhodnocení kampaně.
9) Mgr. Blažková jménem krajského úřadu poděkovala všem přítomným za jejich
práci v oblasti podpory náhradního rodičovství.
Úkoly pro členy PS VNR:
- do 19. 6. 2020 zaslat vyjádření k možné stejné akci „bannery s mýty o NRP“ –
možnosti uhradit grafické práce, tisk, časové možnosti… zda již na letošní TNR,
nebo nechat tuto aktivitu např. na Mezinárodní den rodiny 2021
- do 19. 6. 2020 zaslat vybrané mýty o NRP, které by se na bannerech měly
případně objevit

V Liberci dne 10. 6. 2020
Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková
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