Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 6. 11. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvod
- Ing. Hájková přivítala přítomné a představila jim hosty ze společnosti Dubax, kteří
členy pracovní skupiny seznámili s informačním systémem pro pověřené osoby.
2) Týden náhradního rodičovství
- Členové pracovní skupiny informovali o průběhu svých akcí v rámci Týdne
náhradního rodičovství.
- V budoucnu se Týden náhradního rodičovství bude konat v prvním týdnu v říjnu, aby
nedocházelo ke kolizi s dalšími akcemi (volby apod.).
- Členové pracovní skupiny by byli rádi, pokud by v příštím roce byl plakát vytvořen
tak, aby si ho jednotlivé organizace mohly upravit dle svých potřeb.
- Ing. Hájková informovala, že kraj vydal všechny tiskové zprávy, které mu byly
zaslány. Každý den byly přidávány příspěvky na Facebook kampaně a byly
zveřejněny rozhovory s pěstounem, Aminou a tváří týdne.
- Členové pracovní skupiny vyjádřili přání, aby byla v dalších ročnících posílena
propagace.
- Ing. Hájková vyzvala pracovní skupinu, aby předložili návrhy na tvář týdne pro
nadcházející ročník. Bylo vytipováno několik kandidátů. Byla vybrána jedna osobnost,
která bude oslovena ohledně spolupráce.
3) Plán pro vyhledávání náhradních rodičů 2018 – 2022
- Členové PS byli vyzváni k připomínkování plánu. Ten jim byl zaslán 17. 10.,
připomínky bylo možné zasílat do 25. 10. Žádné připomínky obdrženy nebyly, došlo
pouze k doplnění jedné aktivity.
- Bylo oznámeno hlasování o schválení Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů
2018 – 2022
Hlasování: Kdo souhlasí s přijetím Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů
2018 – 2022? PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Ing. Hájková konstatovala, že byl Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů
2018 – 2022 přijat.
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4) Jiné
- Ing. Hájková představila výsledky Analýzy přístupu veřejnosti v Libereckém kraji
k náhradní rodinné péči se zaměřením na kampaň Mít domov a rodinu, který byl
realizován v průběhu září 2017. Výstupy z analýzy byly zapracovány do Plánu pro
vyhledávání náhradních rodičů.
5) Úkoly pro přítomné
- Do 15. 11. 2017 zaslat informace o své akci v rámci Týdne náhradního rodičovství
(náklady, počet účastníků), případně fotodokumentaci. Z informací bude vytvořena
tisková zpráva, která shrne Týden náhradního rodičovství.
- Do 11. 12. 2017 zaslat přehled všech svých akcí za rok 2017, včetně celkových
nákladů na akce v rámci kampaně a odhadu počtu účastníků.
- Do 11. 12. 2017 Napsat tipy na pěstouny na tiskovou konferenci k aktivitám kampaně
za rok 2017 (tisková konference proběhne v lednu 2018)
- Do konce roku 2017 zaslat tipy na název mini kampaně (proběhne v květnu 2018) a
tipy na způsoby posílení propagace kampaně.
- Do 30. 1. 2018 zaslat náměty na seminář Práce s dobrovolníky.
- Úkoly posílejte na jana.navratilova@kraj-lbc.cz.
- Průběžně zasílat informace (pozvánky) na aktivity pořádané v rámci kampaně Mít
domov a rodinu s logem kampaně na e-mailovou adresu katerina.hajkova@krajlbc.cz a dalila.mochalova@kraj-lbc.cz. Na stejné adresy je možné zasílat náměty na
jednání pracovní skupiny.

Odkazy:
Plán pro vyhledávání náhradních rodičů:
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page1966/pracovni-skupiny-v-oblasti-socialne-pravniochrany-deti-zrizene-pri-krajskem-uradu-libereckeho-kraje

Termíny seminářů:
15. 3. 2018 Práce s dobrovolníky – Mgr. Klára Ježková

V Liberci dne 9. 11. 2017

Zapsala:
Ing. Kateřina Hájková
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