Zápis z jednání
Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů KÚ LK
konaného dne 19. 9. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Bc. Jana Navrátilová
- Přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.
- Oznámila přítomným členům pracovní skupiny (dále jen PS) žádost člena PS Centra
Generace, o. p. s. o ukončení členství v pracovní skupině vzhledem k ukončení
činnosti doprovázení náhradních rodičů. Tyto činnosti převzala organizace Centrum
Protěž, z. ú. Členové PS souhlasili s ukončením členství této organizace.
- Oznámila přítomným členům pracovní skupiny žádost Centrum Protěž, z. ú., o
členství v pracovní skupině.
Hlasování: Kdo souhlasí s přijetím Centra Protěž, z. ú., za člena Pracovní skupiny
pro vyhledávání náhradních rodičů KÚ LK? PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Bc. Jana Navrátilová konstatovala, že Centrum Protěž, z. ú., se stává členem Pracovní
skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů KÚ LK. Statut a jednací řád pracovní
skupiny bude kontaktní osobě organizace zaslán e-mailem.
- Informovala o termínu setkání členů PS s pracovnicemi pro agendu náhradní
rodinné péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, která se bude
konat na krajském úřadě dne 31. 10. 2017 od 9.00 hodin. Předpokládaná doba setkání
bude 1,5 hodiny. Setkání by se mělo pravidelně konat jednou ročně. Cílem je předání
informací a zkušeností členů PS s vyhledáváním náhradních rodičů, předání informací
o aktivitách PS a možnost komunikovat o tomto tématu přímo s pracovnicemi pro
NRP, které jednají se zájemci a přebírají od nich žádosti. Rovněž tak pracovnice pro
NRP budou mít možnost sdílet praxi s členy PS. Pozvánka na toto setkání bude
členům PS zaslána e-mailem během 14 dní s žádostí o potvrzení účasti.
- Upozornila členy PS, aby veškeré změny kontaktních údajů hlásili kontaktní osobě
z Krajského úřadu LK.
- V rámci Týdne náhradního rodičovství přislíbila Bc. Navrátilová účast na akci
Společnosti pro náhradní rodinnou péči Amina dne 19. 10. 2017 a na minikonferenci
konané v rámci Dne pro náhradní rodičovství ve Farní charitě Česká Lípa dne 20. 10.
2017.
2) Ing. Kateřina Hájková
- Informovala přítomné o stavu příprav Týdne náhradního rodičovství, který
proběhne v termínu od 16. – 22. 10. 2017. Předala přítomným letáky v počtu a
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rozměru dle jejich požadavků. Letáky v elektronické podobě budou členům PS
zaslány spolu se zápisem.
Informovala o konání tiskové konference za přítomnosti tváře kampaně paní
Terezy Bufkové – Pruckové a náměstka pro sociální oblast LK pana Pavla
Svobody, která se bude konat ve Farní charitě v České Lípě v pátek 20. 10. 2017.
Tiskové konference se bude účastnit i pracovnice krajského úřadu za agendu
náhradní rodinné péče, předběžně Bc. Navrátilová.
V případě, že členové PS mají zájem o zveřejnění podrobné informace o jejich
akci, realizované v rámci Týdne náhradního rodičovství, na webu kampaně,
facebooku a LK, musí zaslat Ing. Hájkové předem stručnou informaci k akci – tzn.
nejméně informaci o tom, kde a kdy přesně se koná, o jaký typ akce se jedná (např.
beseda) a případně další důležité informace o zájemce o účast na akci. Současně
doporučila pořizovat z realizovaných akcí fotografie a uschovat pozvánky nebo
jiné materiály. Informace je třeba zaslat co nejdříve, budou se již distribuovat
letáky a dávat informace na web.
Informovala o způsobech propagace Týdne náhradního rodičovství, které zajistila:
vytvoření plakátu k Týdnu náhradního rodičovství, pronájem plakátovacích ploch
v celém Libereckém kraji, umístění letáků v MHD v Liberci, spoty ke kampani
v MHD, banner s odkazem na webových stránkách Libereckého kraje, 3
rozhovory, které se vydají jako tiskové zprávy, informace ohledně Týdne
náhradního rodičovství bude také předložena na Radě LK.
Ke každé akci bychom chtěli vydat tiskovou zprávu. Pro její sepsání je nutné,
abychom měli od členů informace o tom, jaká akce proběhla, jak – kolik přišlo lidí
+ foto z akce. Tyto informace musí poskytnout organizace, jinak nebude možné
tiskovou zprávu vydat.
Informovala o dalším semináři v rámci vzdělávacích seminářů, který se bude
konat na krajském úřadě dne 6. 11. 2017 s tématem webová prezentace.
Přednášejícím lektorem je Jan Dolínek. Pozvánka bude zaslána e-mailem.
Informovala o realizace veřejné zakázky na monitoring kampaně, s výstupy budou
členové seznámeni na příštím jednání dne 6. 11. 2017.

3) Bc. Jana Navrátilová
- Před zahájením semináře dne 6. 11. 2017 se bude opět konat krátká porada členů
PS. V rámci jednání PS bude přijat (dnes dopracovaný) Plán pro vyhledávání
náhradních rodičů. Všichni členové zašlou své aktivity v plánu v nejbližší době
k rukám Ing. Hájkové, aby mohlo dojít k doplnění aktivit do plánu. Poté bude plán
zaslán k připomínkování členům PS.
- Informovala, že v rámci projektu byla vytvořena 4 vzdělávací videa, jejichž
autorská práva bude mít i po skončení projektu KÚ LK a předpokládá se jejich
využití právě pro členy pracovní skupiny a poradního sboru, ale i další instituce
v Libereckém kraji. Tématy patnáctiminutových videí jsou: sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, orgány
sociálně-právní ochrany dětí a pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí. Poděkovala těm, kteří se do přípravy videí za pověřené osoby k výkonu
SPOD, aktivně zapojili. Na závěr semináře bylo toto video členům PS
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prezentováno. Po zveřejnění videí bude členům PS zaslán e-mail s odkazy na
videa.
4) Přítomní
- Společně členové pracovní skupiny prošli plánované aktivity jednotlivých členů a
došlo k upřesnění některých akcí z hlediska času a typu akce.
- Bylo domluveno, že Týden náhradního rodičovství bude probíhat vždy první
týden v říjnu a další „minikampaň“ proběhne vždy při příležitosti Dne rodiny
15. května. Přítomní odsouhlasili, že minikampaň bude zaměřena vždy na určité
téma, na termín 15. 5. 2018 bylo domluveno téma související s představením toho,
kdo by mohl být pěstounem. Členové pracovní skupiny byli požádáni o zasílání
vhodných názvů minikampaně a dalších nápadů s tématem souvisejících.
Podrobně se pak ujednocení názvu a tématu budou členové PS věnovat na další
poradě.
- Přítomní souhlasili s návrhem krajského úřadu, aby každý leden byla vydána
souhrnná tisková zpráva, rekapitulující činnost členů PS za předchozí rok. Dojde
tak k prezentaci činnosti PS a tématu kampaně. V té souvislosti zašle vždy
v prosince KÚ připomínku členům s žádostí o poskytnutí podkladů pro
vypracování tiskové zprávy. Vhodné je zaslat i nějaké fotografie spolu s údajem,
kolik lidí akce oslovila.
- V této souvislosti pracovnice KÚ vyzvali členy PS, aby si u každé realizované
akce evidovali, jaký měla dopad (např. kolik přišlo lidí na den otevřených dveří,
kolik předali letáků apod.) a také jaké náklady (včetně mzdových) akce stála – je
třeba počítat i s cenou hodin dobrovolnické práce apod.
- Farní charita Česká Lípa navrhla konání odborných konferencí na téma náhradního
rodičovství. Bylo domluveno, že aktuálně nemá pracovní skupina kapacitu na
uspořádání konference, ale výhledově by bylo vhodné ji realizovat.
- Krajský úřad informoval o návrhu uspořádat výstavu o kampani ve vestibulu
budovy krajského úřadu v září 2019 při příležitosti ukončení projektu „Nastavení
systémové podpory rodin s dětmi v LK“. Výstava probíhá vždy po dobu 1 měsíce
a navštíví ji široká veřejnost v rámci návštěvy budovy krajského úřadu. Na této
výstavě by jednotlivý členové mohli prezentovat veškeré realizované akce v rámci
kampaně od jejího vzniku. I z tohoto důvodu by bylo vhodné uschovávat
fotografie a materiály z akcí. Pokud by členové měli zájem, zjistí pracovnice KÚ
podmínky zamluvení prostor k akci.
5) Úkoly pro členy pracovní skupiny:
- Neprodleně: ti, kdo tak ještě neučinili, zaslat plánované aktivity na roky 2018 – 2022
na e-mailovou adresu katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Ti, co již tabulku odevzdali - doplnit u každé akce dopad na cílovou skupinu a
opětovně zaslat zaktualizovanou tabulku.
- Neprodleně: zaslat doplňující informace k akcím, pořádaným v rámci Týdne
náhradního rodičovství za účelem doplnění informací na webové stránky kampaně a
do tisku na e-mailovou adresu katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
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Na další jednání PS: připravit si vhodný název minikampaně v rámci Dne rodiny
2018 a náměty na strukturu akcí. Sdělit zájem o uspořádání výstavy k prezentaci
kampaně v září 2019 na KÚ.
Průběžně zasílat informace (pozvánky) na aktivity pořádané v rámci kampaně Mít
domov a rodinu s logem kampaně na e-mailovou adresu katerina.hajkova@kraj-lbc.cz.
Na stejnou adresu je možné zasílat náměty na jednání pracovní skupiny.

Odkazy:
Webová stránka projektu: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page4542/nastaveni-systemovepodpory-rodin-s-detmi-v-libereckem-kraji
Webová stránka kampaně: www.mitdomovarodinu.cz jsou přesměrovány na stránku
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/nahradni-rodinna-pece
Termíny dalších akcí:
31. 10. 2017 – Pracovní setkání členů PS s pracovníky pro NRP OSPOD ORP LK
6. 11. 2017 Seminář Webová prezentace – Jan Dolínek
15. 3. 2018 Seminář Práce s dobrovolníky

V Liberci dne 20. 9. 2017
Zapsala:
Bc. Jana Navrátilová
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