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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 2022 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 2022 jsou následující organizace:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí
Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. (Turnov)
Centrum Protěž, z. ú. (Liberec)
Charita Česká Lípa1
Rodinné centrum Maják z. s. (Tanvald)2
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 2022 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

1
2

Dříve Farní charita Česká Lípa
Dříve Mateřské a dětské centrum Maják z.s.
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•

Zavést každoroční konání Týdne náhradního rodičovství

•

Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)

•

Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence

Cílovou skupinou kampaně jsou osoby žijící na území Libereckého kraje s rodičovskou
zkušeností ve věku 30 až 50 let.

Zhodnocení kampaně za rok 2020
Při tvorbě akčního plánu pro rok 2022 nebyla k dispozici kompletní statistická data za rok 2021.
Aby byla zajištěna provázanost mezi statistickými daty a daty z kampaně, je v této části
reflektován právě rok 2020. Stručně zde uvádíme data, která byla publikovaná ve Výroční
zprávě o činnosti pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů za rok 2020 a ve Výroční
zprávě o činnosti Krajského úřadu Libereckého kraje za rok 2020. Obě výroční zprávy byly
vydané v únoru 2021 a detailněji popisují jednotlivé zrealizované aktivity kampaně, vynaložené
finanční prostředky a náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji v daném roce. Obě výroční
zprávy jsou k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje:
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/nahradni-rodinna-pece/pracovni-skupina-pro-vyhledavaninahradnich-rodicu.
Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů zaměřila kampaň v roce 2020 na mýty,
které kolem náhradní rodinné péče panují. Během roku 2020 se pod hlavičkou kampaně
v Libereckém kraji zrealizovalo 39 akcí, na které bylo vynaloženo 128 223,88 Kč. Počet akcí
byl oproti roku 2019 nižší, důvodem byla epidemická situace. Původně plánovaných akcí bylo
celkem 77. Z nich se však 38 nezrealizovalo.
Nejvíce zrealizovaných akcí se zaměřovalo na širokou veřejnost (22), srovnatelně bylo akcí
typu osvětová/publikační činnost (8) a informační setkání/beseda (9).
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Graf č. 1: Počet zrealizovaných aktivit v rámci kampaně v roce 2020
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů od PS VNR

Za rok 2020 bylo na krajském úřadě přijato celkem 50 žádostí o vykonávání náhradní rodinné
péče, z toho bylo 30 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 14 žádostí o zařazení do evidence
pěstounů a 6 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
V roce 2020 bylo Libereckým krajem zprostředkováno 39 dětí do náhradní rodinné péče, z toho
19 dětem bylo zprostředkováno osvojení, z čehož 7 dětí mělo rysy jiného etnika (romské,
poloromské, bulharské). 20 dětem byla zprostředkována pěstounská péče, z čehož 11 dětí bylo
součástí sourozeneckých skupin (svěření šestičlenné sourozenecké skupiny do tří rodin, dále
svěření tříčlenné sourozenecké skupiny do dvou rodin a svěření dvoučlenné sourozenecké
skupiny do dvou rodin). Toto svěření sourozeneckých skupin bylo vždy individuálně
posouzeno tak, aby bylo v zájmu dětí. Z daného počtu 20 dětí, které byly svěřeny do pěstounské
péče, se jednalo o 9 dětí s rysy jiného etnika (romské, polovietnamské) a v jednom případě se
jednalo o dítě s downovým syndromem.
Do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo v roce 2020 svěřeno 35 dětí z Libereckého kraje.
Nejedná se o zprostředkovanou péči, do pěstounské péče na přechodnou dobu přicházejí děti
na základě usnesení o předběžném opatření bez předchozího zprostředkování. Jedná se o akutní
řešení krizové situace v rodině tak, aby dítě nemuselo být umístěno do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.
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Aktualizace analytické části
Přehled žadatelů o jednotlivé formy NRP v Libereckém kraji
Za rok 2020 bylo na krajském úřadě přijato celkem 50 žádostí o vykonávání náhradní rodinné
péče, z toho bylo 30 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 14 žádostí o zařazení do evidence
pěstounů a 6 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
Pro porovnání uvádíme údaje za rok 2019, kdy Krajský úřad Libereckého kraje evidoval celkem
41 žádostí o jednotlivé formy náhradní rodinné péče (20 žadatelů o osvojení, 14 žádostí se
týkalo výkonu dlouhodobé pěstounské péče a 7 přechodné pěstounské péče).
Graf č. 2 ukazuje vývoj počtu žádostí o jednotlivé formy náhradní rodinné péče v Libereckém
kraji. V roce 2020 bylo podáno celkově o devět žádostí více, než v roce 2019. Trendem
posledních dvou let je nárůst žádostí o zařazení do evidence osvojitelů. Nejméně žádostí, stejně
jako v předchozích dvou letech, je žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou
dobu.

Počet evidovaných žádostí o zařazení do evidence NRP
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Graf č. 2: Počet evidovaných žádostí o zařazení do evidence NRP v LK
Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK
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Pěstounská péče na přechodnou dobu

Z grafu č. 3 je zřejmé, že v roce 2020 došlo v Libereckém kraji k poklesu počtu dětí umístěných
do ústavní nebo ochranné výchovy oproti roku 2019 (z počtu 340 na počet 319). Počet dětí
umístěných do dlouhodobé pěstounské péče3 se oproti předchozímu roku zvýšil z 620 na 675.
Stejně tak se zvýšil i celkový počet osob v Libereckém kraji, které mají svěřeno alespoň jedno
dítě do dlouhodobé pěstounské péče (v roce 2019 to bylo 573 osob, v roce 2020 to bylo 643
osob).
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Graf č. 3: Náhradní výchova v LK (2009 – 2020)
Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj

Z celkového počtu 643 osob, které měly v roce 2020 svěřeno alespoň jedno dítě do dlouhodobé
pěstounské péče, poskytovalo 552 osob tzv. nezprostředkovanou pěstounskou péči.
Nezprostředkovanou pěstounskou péči poskytovali nejčastěji prarodiče, jiní příbuzní či jiné
osoby. Z celkového počtu osob, které měly v roce 2020 svěřeno alespoň jedno dítě
do dlouhodobé

pěstounské

péče,

poskytovalo

91

dlouhodobých

pěstounů

tzv.

zprostředkovanou pěstounskou péči, což činí pouhých 19 %. Jedná se tedy pokles
zprostředkované pěstounské péče, v roce 2019 to bylo cca 30 %.

3

Graf znázorňuje pouze počet dětí svěřených do dlouhodobé PP, nejsou v něm zahrnuty děti svěřené do PPnPD
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Situační analýza dětí nahlášených do evidence KÚ LK – březen 2021
Krajský úřad LK vedl k březnu 2021 v evidenci 385 dětí, z nichž 356 bylo umístěno v zařízení
a 29 dětí se nacházelo u pěstounů na přechodnou dobu.
V PPnPD
Celkem
Do NRP
(PP i osvojení)
Děti, kterým se
zprostředkovává
pouze PP

V zařízení

29

356

18

132

12

115

0 – 3 let

6

0 – 3 let

3

4 - 6 let

2

4 – 6 let

12

7-12 let

3

7 – 12 let

55

13 – 18 let

1

13 – 18 let

25

Děti, kterým lze
zprostředkovat i
osvojení

6

0 – 3 let

6

4 – 6 let

0

17
1 n. m.4
5 č. n.5
0 n. m.6
0 č. n.7

0 – 3 let

1

4 – 6 let

0

7 – 12 let

9

13 – 18 let
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Tab. č. 1: Aktuální počty dětí, kterým KÚ LK zprostředkovává NRP (k březnu 2021)
Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK
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n. m. – jedná se o dítě/děti národnostních menšin
č. n. – děti české národnosti
6
n. m. – jedná se o dítě/děti národnostních menšin
7
č. n. – děti české národnosti
5

8

0 n. m.
1 č. n.
0 n. m.
0 č. n.
5 n. m.
4 č. n.
7 n. m.
0 č. n.

Přehled akcí na rok 2022
Zde je uveden aktualizovaný plán aktivit na rok 2022, které členové pracovní skupiny
pro vyhledávání náhradních rodičů plánují realizovat. S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci není možné s jistotou uvést, že níže uvedené akce se uskuteční. Jedná se tedy o plán,
který se pravděpodobně bude modifikovat vzhledem k vývoji epidemie Covid-19.
Mimo níže uvedené akce realizují všechny organizace průběžně osvětu a propagaci
prostřednictvím sociálních sítí, zejména prostřednictvím Facebooku.
V průběhu celého roku bude Centrum pro rodinu Náruč realizovat pilotní program na osvětu
mladými dospělými. Členové PR skupiny osvěty o náhradní rodinné péči se budou setkávat
přibližně jednou v měsíci s mladými dospělými, v případě potřeby při tvoření metodických
a osvětových materiálů častěji. Jedná se o mladé dospělé se zkušeností s náhradní rodinnou
péčí, koordinátora projektu a jeho asistenta.

Leden
Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství
Krajský úřad Libereckého kraje vystaví bannery s Příběhy pěstounství ve veřejném prostoru
v Libereckém kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.

Únor
Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství
Krajský úřad Libereckého kraje vystaví bannery s Příběhy pěstounství ve veřejném prostoru
v Libereckém kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.

9

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 akce se v roce 2021 konaly a jaké náklady se s kampaní pojí. Tisková zpráva bude
uveřejněna na webu KÚ LK, od kterého ji přebírají další média.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit.

Letáková kampaň a online kampaň
Rodinné centrum Maják bude v tomto měsíci distribuovat letáky a informační materiál
o pěstounské péči na úřady, do mateřských a základních škol, k lékařům a spolkům. Kampaň
bude probíhat také pomocí sociálních sítí.
Aktivita má návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)“
a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Počet oslovených osob je odhadován na
1000 osob.

Beseda s pěstouny
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina uspořádá besedu pro zájemce o NRP,
které se budou účastnit pěstouni. Setkání přinese možnost sdílení osobních zkušeností,
zodpovězení dotazů, zmírnění obav, rozšíření informací o tom, co znamená být pěstounem.
Propagace bude probíhat přes sociální sítě, přes pěstouny a známé.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad
na cílovou skupinu je odhadován na 3 osoby.
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Březen
Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás
potřebují – 3. 3. 2022
Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 3. 3. 2022 od 13:00 do 17:00 neformální
setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP,
dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním
rodičem stát.
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.

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství
Krajský úřad Libereckého kraje vystaví bannery s Příběhy pěstounství ve veřejném prostoru
v Libereckém kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.

Open Day
Rodinné centrum Maják otevře své prostory veřejnosti, které přiblíží svoji činnost a seznámí ji
s tematikou NRP. 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“. Odhadovaný dopad na cílovou
skupinu je 10 osob.
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Články o pěstounství v městských zpravodajích
Centrum Protěž nechá otisknout v městských zpravodajích v Českém Dubu a Hodkovicích
nad Mohelkou články o pěstounství.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Odhadovaný dopad na cílovou
skupinu je 100 osob.

Beseda se studenty střední školy
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina uspořádá besedu se studenty střední
školy, obor sociální práce. Tématem besedy bude náhradní rodinná péče.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 30 osob.

Duben
Společná výstava pracovní skupiny o činnosti v kampani MÍT DOMOV A RODINU
V dubnu 2022 uspořádají členové pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
výstavu, na které bude shrnuta činnost kampaně MÍT DOMOV A RODINU za dobu trvání
projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“. 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 s kampaní pojí.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 250 osob.

Konference o pěstounské péči
Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá konferenci k pěstounské péči, na které budou
přednášet odborníci z oblasti náhradní rodinné péče a budou přibližovat aktuální otázky této
problematiky.
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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.

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás
potřebují - 7. 4. 2022
Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 neformální
setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP,
dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním
rodičem stát.
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.

Oslava Mezinárodního dne Romů
Rodina v centru se zúčastní akce k příležitosti Mezinárodního den Romů. Jedná se o den,
který oslavuje romskou kulturu a rozšiřuje povědomí o problémech, kterým Romové čelí.
Součástí je propagace služeb Rodiny v centru a současně i NRP. Součástí akce obvykle bývá
hudební koncert a hudební workshopy.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Odhadovaný dopad je 5000 - 8000 osob.

Květen
Mezinárodní den rodiny
K Mezinárodnímu dni rodiny uspořádají členové pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních
rodičů dle svých možností akce zaměřené na propagaci náhradního rodičovství. Krajský úřad
Libereckého kraje s některými dalšími členy pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních
rodičů uspořádá akci pro rodiny s dětmi, jejíž součástí budou oslavy k výročí 20 let náhradní
rodinné péče v Libereckém kraji. Centrum Maják chystá „Rodinnou grilovačku“, jejíž součástí
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bude informování účastníků k tématu vyhledávání náhradních rodičů. Centrum Protěž uspořádá
u příležitosti Dne rodiny výstavu Pěstounství jako cesta v Chrastavě a dále připravuje besedu
„Rodina trochu jinak“ – beseda o NRP v Centru Protěž s cílem šíření povědomí o náhradní
rodinné péči. Centrum pro rodinu Náruč k příležitosti Dne rodiny uspořádá besedu s pěstouny,
na které mají zájemci o NRP příležitost seznámit se s formami NRP a vším, co s péčí o přijaté
dítě souvisí. Centrum DAR chystá Den otevřených dveří, jehož součástí bude informační
setkání pro zájemce o NRP.

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás
potřebují – 5. 5. 2022
Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 neformální
setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP,
dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním
rodičem stát.
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.

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství
Krajský úřad Libereckého kraje vystaví bannery s Příběhy pěstounství ve veřejném prostoru
v Libereckém kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.

Staročeské řemeslné trhy
Při Staročeských řemeslnických trzích je Centrum pro rodinu Náruč pravidelným hostem
zajišťující program pro rodiny s dětmi. V rámci této činnosti jsou návštěvníci trhů seznamováni
s formami NRP. Na akci budou rozdávány informativní letáky o náhradní rodinné péči
a dětských právech. Pro děti budou připraveny zábavné a tvořivé aktivity malování a vyrábění.
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Dětem školkového i školního věku bude zábavnou formou sdělováno, že rodiny jsou vlastní
i náhradní, že se děti do rodin mohou dostávat různými způsoby, nejen narozením, ale také
přijetím. Děti budou seznámeny se svými právy a motivovány ke vzájemnému respektu a úctě.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“.

Článek do Železnobrodského zpravodaje
Městský úřad Železný Brod vydá v Železnobrodském zpravodaji článek přibližující veřejnosti
náhradní rodinnou péči.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Odhadovaný dopad na cílovou skupinu je 6000 osob.

Červen
Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás
potřebují – 2. 6. 2022
Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 neformální
setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP,
dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním
rodičem stát.
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.

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství
Krajský úřad Libereckého kraje vystaví bannery s Příběhy pěstounství ve veřejném prostoru
v Libereckém kraji.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.
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Blátivé dopoledne Jilemnice
Centrum DAR se zúčastní akce pro veřejnost, kterou pořádá mateřské centrum a na které
Centrum DAR připraví aktivity pro děti a rodiče a poskytne informace o PP.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 200 osob.

Cesta lesem pohádek
Rodinné centrum 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.

Výstava mýty v PP
Centrum Dar uspořádá v Jilemnici výstavu plakátů s mýty o pěstounské péči, součástí které
bude i výstava dětských výtvarných prací.
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 200 osob.

Setkání zájemců o NRP
Městský úřad Železný brod uspořádá k příležitosti mezinárodního dne dětí setkání zájemců
k tématu náhradní rodinné péče.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad
na cílovou skupinu je odhadován na 5 osob.
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Týden pěstounství Středočeského kraje
V rámci Týdne pěstounství Středočeského kraje bude Centrum pro rodinu Náruč ve spolupráci
s orgánem SPOD v Mnichově Hradišti pořádat otevřenou akci pro širokou veřejnost. Veřejnost
bude seznámena s formami NRP a nabídkou služeb organizace. Bude připraven program pro
dospělé i pro děti. Jedná se o veřejnou akci se zábavným programem pro děti a jejich rodiče,
pěstouny, děti základních i mateřských škol.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“.

Červenec
Rozhovor s vedoucí pobočky Dobré rodiny
Vedoucí jablonecké pobočky Dobré rodiny poskytne rozhovor do Jabloneckého měsíčníku
na téma pěstounské péče.
Aktivita má návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“ a „Změnit postoje
laické veřejnosti k NRP". Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 4000 osob.

Srpen
Lucerna pro náhradní rodiče
Dobrá rodina plánuje na jablonecké přehradě uspořádat Lucernu pro náhradní rodiče. Akce je
koncipována jako místo kontaktu osob angažovaných v náhradní rodinné péči na území
Libereckého kraje. Cílem je vzájemné setkání v neformální atmosféře na jablonecké přehradě,
kde tím vznikne možnost sdílet zkušenosti a společně strávit čas s pěstouny, osvojiteli,
pracovníky v oboru a samozřejmě zájemci o nějakou formu náhradní rodinné péče.
Cílem v rámci kampaně je „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)“
a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován
na 30 osob.

17

Den pěstounství v Nisaparku
Centrum pro podporu náhradní rodinné péče Amina uspořádá Den pěstounství v Nisaparku.
Akce bude jednak pro pěstounské rodiny, ale bude i zaměřená na propagaci NRP.
Aktivita má návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“ a „Změnit postoje
laické veřejnosti k NRP".

Září
Běh Slavíček
Rodina v centru se se účastní běhu Slavíček, na kterém je anonymně představeno několik
konkrétních příběhů dětí v pěstounské péči. Vybraná ambasadorka se aktivně účastní běhu
a během celého závodu podává veřejnosti informace. Zároveň k tomu běží masivní kampaň.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 5000 - 8000 osob.

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.

Článek do Železnobrodského zpravodaje
Městský úřad Železný Brod vydá v Železnobrodském zpravodaji článek přibližující veřejnosti
náhradní rodinnou péči.
Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 6000 osob.
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Říjen
Týden náhradního rodičovství 2022 (TNR)
Již šestým rokem ve vybraném týdnu v říjnu budou realizátoři organizovat akce v rámci Týdne
náhradního rodičovství. Akce budou probíhat po celém Libereckém kraji a program bude
zkoordinován tak, aby měli zájemci možnost vydat se za některým z realizátorů kampaně
v různé dny.
Charita Česká Lípa bude mít ve veřejném prostoru umístěn informační stánek a souběžně bude
vést kampaň na podporu NRP na sociálních sítích.
Centrum pro rodinu Náruč zrealizuje v rámci TNR osvětovou akci pro širokou veřejnost „I děti
se dají pěstovat“, která bude seznámena s formami NRP a nabídkou služeb organizace. Bude
připraven program pro dospělé i pro děti, na které bude probíhat sázení fazolek nebo čtení
terapeutické pohádky.
Centrum DAR uspořádá informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči.
Rodina v centru zrealizuje facebookovou kampaň, během které bude veřejnost seznamována
s NRP. Zájem veřejnosti bude posilován informacemi, pro jaké děti jsou hledány náhradní
rodiny. Chybět nebudou ani reálné anonymní příběhy.
Městský úřad Železný Brod uspořádá setkání zájemců k tematice náhradní rodinné péče.
Rodinné centrum Maják připraví online kampaň pro daný týden. Dále bude v daném týdnu
zrealizována videoprojekce k tématu TNR.
Centrum Protěž se zapojí do spolupráce v případě společných aktivit na území města Liberce.
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina plánuje umístit informační stánek
na libereckém náměstí a bude realizovat tzv. kontaktní kampaň.

Besedy ve školách
Centrum DAR uspořádá mimo TNR besedy pro studenty Gymnázia Semily a Waldorfského
lycea v Semilech.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 50 osob.
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Výstava mýty v PP
Centrum Dar uspořádá v Semilech výstavu plakátů s mýty o pěstounské péči, součástí které
bude i výstava dětských výtvarných prací.
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 200 osob.

Listopad
Besedy ve školách
Centrum DAR uspořádá besedy pro studenty Gymnázia Semily a Waldorfského lycea
v Semilech.
Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním
směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 50 osob.

Martinské trhy
Rodina v centru bude mít informační stánek na akci Martinské trhy, kde jsou hlavní náplní
prodejní stánky, lampiónový průvod a děti klientů Rodiny v centru zahrají pohádku o svatém
Martinovi. Zároveň u stánku bude připraveno tvoření pro rodiny a budou rozdávány
svatomartinské rohlíčky s tím, že lidé budou vybízeni, aby se o ně s někým podělili.
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 5000 - 8000 osob.

Prosinec
Tisková zpráva o činnosti SPOD
Rodinné centrum Maják vydá tiskovou zprávu do místního tisku o pěstounské péči a o činnosti
Rodinného centra Maják v oblasti SPOD. Ve zprávě bude zdůrazněna potřebnost pěstounské
péče.
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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 – 2020)
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV8
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