Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 12. 10. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvod
- Bc. Navrátilová přivítala přítomné a představila program jednání. Zkonstatovala, že
vzhledem k přítomnosti zástupců 7 členů pracovní skupiny je pracovní skupina usnášení
schopná. Bc. Navrátilová vyzvala členy k návrhům na doplnění programu jednání,
nikdo neměl návrhy. Následně vyhlásila hlasování o programu jednání: „Kdo souhlasí
s navrženým programem jednání?: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
- Uvítala na jednání Bc. Kateřinu Hradiskou, pověřenou pracovnicí pro oblast Rodinné
politiky a tajemnici Poradního sboru pro sociálně-právní ochrany dětí Libereckého
kraje, která bude přítomná celému jednání PS pro zajištění přenosu informací mezi PS
a Poradním sborem. Rovněž uvítala Ing. Kateřinu Hájkovou, koordinátorku rodinné
politiky.
- Dále představila paní Mgr. Hanu Krámskou, pracovnici organizace Dobrá rodina, o. p.
s., která požádala o vstup do pracovní skupiny. Mgr. Krámská představila organizaci
Dobrá rodina, uvedla, že organizace má pověření k výkonu SPOD v oblasti doprovázení
náhradních rodičů a působí v celé ČR, kdy pro Liberecký kraj má sídlo v Jablonci nad
Nisou. Na jednání bude docházet Mgr. Halka Michalenková, pozvánky a zápisy budou
zasílány na její e-mail.
Bc. Navrátilová vyhlásila hlasování o přednesené žádosti: „Kdo souhlasí s přijetím
Dobré rodiny, o. p. s. do pracovní skupiny „Skupina pro vyhledávání náhradních
rodičů“? PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Organizace byla přijata za člena pracovní
skupiny.
Po ukončení hlasování se dostavili zástupci organizace Farní charita Česká Lípa,
o
přijetí nového člena byli informováni.
2) Týden náhradního rodičovství 2018:
- Členové PS byli informováni o aktivitách krajského úřadu k TNR:
a) Dne 8. 10. 2018 proběhla tisková konference k TNR za účasti Mgr. Pavla Svobody,
náměstka hejtmana pro sociální oblast, který současně celému TNR udělil záštitu,
dále za účasti mediální tváře TNR pana Michala Bulíře, hráče hokejového týmu Bílí
Tygři Liberec a pěstounky, paní Kateřiny Kameníkové.
b) Krajský úřad připravil tiskovou zprávu k TNR, která bude zveřejněna tiskovým
oddělením KÚ a dále bude zaslána více než 200 novinářům (deníkům, týdeníkům a
měsíčníkům v LK).
c) KÚ průběžně na web kampaně dával příspěvky k jednotlivým akcím TNR.
- Letos poprvé připravil KÚ seminář pro veřejnost „4 x o pěstounské péči“, která se bude
konat 17. 10. 2018, členům PS byl také zaslán plakát.
- Členové PS uvedli některé změny k akcím TNR, Ing. Hájková je zveřejní na webu,
rozeslané plakáty již není možné ovlivnit.
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3) Informace o přípravě nového projektu a žádost o spolupráci při jeho tvorbě:
- S ohledem na časovou náročnost organizování a vedení pracovní skupiny a aktivit
v rámci kampaně zvažuje krajský úřad realizaci dalšího, na tento projekt (Nastavení
systémové podpory rodin s dětmi v LK) navazujícího projektu, kterým by se zajistil
pracovník, který by měl časovou kapacitu věnovat se více členům pracovní skupiny a
kampani a veškeré potřebné organizační činnosti. Bc. Hradiská a Ing. Hájková
informovali členy PS o složitosti sladění termínů k tisku plakátů, domluvě s mediální
tváří kampaně a zajištění propagace týdne. Ing. Hájková navrhla v rámci nového
projektu osamostatnit web kampaně a zajistit údržbu webu profesionály.
- Bc. Navrátilová požádala členy PS o zasílání návrhů a námětů, k novému projektu
(co by v rámci projektu mohlo být pro členy PS a kampaň realizováno). Požádala o
veškeré náměty s tím, že do poloviny listopadu bude připraven záměr projektu. Dle
konzultace s MPSV pak budou zařazeny aktivity uznatelné z projektu, ostatní mohou
být realizovány z jiných zdrojů (bude řešeno také). Je vhodné zamyslet se nad možností
dalšího vzdělávání v oblasti vedení kampaně popř. v jiných dle členů PS potřebných
oblastech.
- Samotná realizace nového projektu by začala po ukončení tohoto, tedy od října 2019 a
opět by se jednalo o víceletý projekt.
4) Akční plán pro rok 2019:
- Členové pracovní skupiny byli Ing. Hájkovou informováni o tvorbě Akčního plánu pro
rok 2019. Byli vyzváni, aby zaslali připomínky k analytické části. Do té bude ještě
doplněna mapa, na které bude zachyceno, odkud pocházejí žadatelé o NRP. Zároveň
členy pracovní skupiny vyzvala, aby v přehledu akcí na rok 2019 zanechali jen ty
akce, které opravdu budou daný rok realizovat. Pokud některou z naplánovaných
akcí organizace realizovat nebudou, vyškrtnou ji z přehledu. Dobrá rodina, o. p. s.,
jakož to nový člen pracovní skupiny, do přehledu své akce doplní. Ing. Hájková
zdůraznila, aby byl u každé akce doplněn její konkrétní popis. Jedná se o akční plán,
obecné popisy již nebudou stačit.
- Ke Dni rodiny členové pracovní skupiny doplní, na jakou oblast se kampaň zaměří.
Bude vybrána varianta s největší četností.
5) Plán činnosti PS na rok 2019:
- Bc. Navrátilová navrhla domluvit se co nejdříve na termínech zasedání PS v roce
2019, kdy navrhuje jednání PS dne 21. 2. 2019 od 9 do 13 hodin a dne 6. 6. 2019 od 9.
do 13 hodin. Žádá členy PS o odsouhlasení termínu. V září 2019 (termín bude upřesněn)
dojde k setkání členů PS s pracovnicemi OSPOD ORP pro náhradní rodinnou péči.
- Minikampaň Dne Rodiny: Ing. Hájková a Bc. Navrátilová požádali o zasílání námětů
na zaměření minikampaně, navrhly téma sourozeneckých skupin, kdy aktuálně je
evidováno 140 sourozeneckých skupin, a to od dvou po sedmičlenné skupiny (ty jsou
dvě). Dalším tématem by mohlo být přijetí dětí starších 11 let, kterých je polovina.
- Výstava o činnosti PS VNR za dobu projektu – Bc. Navrátilová informovala, že je
zajištěna rezervace ve vstupní hale krajského úřadu na červenec 2019. Požádala
přítomné o zajištění veškerých možných materiálů (plakáty, fotky, články) o jejich
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aktivitách v rámci kampaně za roky 2016 až do budoucna 2019 tak, aby bylo možné
výstavu připravit. Rovněž na příští pracovní skupině navrhuje se již přípravě věnovat
podrobněji, včetně domluvy o průběhu zahájení vernisáže, medializace apod. Materiály
je možné nosit průběžně Bc. Navrátilové např. na jednání skupiny. Mgr. Kahan nabídl
možnost oslovení Nadace J&T, která může uhradit výrobu plakátů apod.
Týden náhradního rodičovství 2019 – Bc. Navrátilová žádá o zaslání návrhů na
mediální tvář týdne, Ing. Hájková zdůraznila, jak časově je náročná domluva
s případnou tváří a rovněž diáře mediálně známých lidí jsou často plné – je pak složité
sladit termín na tiskovku a účast tváře na některé aktivitě.
Příprava zhodnocení činnosti PS za rok 2018 – v lednu 2019 opět připravíme
tiskovou zprávu pro média, pro její znění potřebujeme zpětnou vazbu o skutečně
realizovaných aktivitách. Ing. Hájková požádala členy PS, aby si prošli přehled akcí
na rok 2018, který je uveden v Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů, a aby jí zaslali
vyplněnou tabulku (v příloze), ve které budou zaznamenány akce, které v roce 2018
skutečně proběhly (včetně počtu účastníků nákladů na akci a charakteru akce).
Schůzka členů PS s pracovnicemi OSPOD ORP pro NRP – dle projektu jednou za
rok proběhne společná schůzka – je potřeba domluvit termín pro tento i příští rok. Pro
letošní rok navrhujeme termín 7. 12. 2018 dopoledne, již dříve i při jednání nabídla
prostory organizace Protěž Liberec – bude ještě potvrzeno. Pro příští rok navrhujeme
září 2019 – termín bude upřesněn během prvního pololetí 2019.

6) Dotazy, diskuse:
- Bc. Máslo (DAR) požádal o reflexi, proč máme nízký počet zařazených žadatelů, jací
jsou zařazeni, s ohledem na zacílení kampaně. Bc. Navrátilová připomněla, že KÚ
navrhoval na minulých jednáních realizaci úzce zaměřených kampaní na určitý typ
žadatelů s ohledem na určitou skupinu dětí, skupina měla ve většině zájem o realizaci
všeobecné informační kampaně. Dalším možným důvodem je specifikum tohoto kraje,
kdy KÚ má reflexi z ostatních krajů, že to, co v daném kraji je žadateli přijímáno, je
v ostatních krajích naprosto odmítáno např. u osvojitelů tolerance k přijetí dítěte jiného
etnika, než je jejich. Připomněla, že pracovnice na obcích musí ze zákona přijmout
každou podanou žádost, i když žadatel má např. záznamy v rejstříku trestů, dluhy,
komplikovaný zdravotní stav apod. V rámci odborného posouzení se pak každá žádost
posuzuje individuálně s tím, že pro KÚ je podstatná kvalita poskytované PP
(minimalizace rizika předčasného selhání pěstounské péče), nikoliv kvantita.
- Domluveno, že KÚ připraví informace k žadatelům o PP na příští jednání PS.
7) Shrnutí úkolů pro všechny členy pracovní skupiny
- Do 30. 10. 2018 zaslat připomínky a návrhy na doplnění k akčnímu plánu pro rok 2019,
a to na katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
- Do 30. 10. 2018 odsouhlasit termíny jednání pracovní skupiny v roce 2019 a termín
setkání s pracovnicemi pro NRP v prosinci 2018 na jana.navratilova@kraj-lbc.cz
- Do 15. 11. 2018 zaslat náměty a návrhy na zaměření a obsah projektu, týkajícího se
podpory činnosti pracovní skupiny a kampaně pro vyhledávání náhradních rodičů apod.
Náměty zasílat na jana.navratilova@kraj-lbc.cz .
- Do 30. 12. 2018 zaslat vyplněnou tabulku s přehledem akcí za rok 2018 na
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
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Do 30. 12. 2018 zaslat náměty na zaměření Dne rodiny – minikampaně na
jana.navratilova@kraj-lbc.cz
Úkoly a náměty na program příštího jednání PS posílejte průběžně 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 jana.navratilova@kraj-lbc.cz .
KÚ LK na další pracovní skupinu zpracovat mapu podaných žádostí o NRP s údaji
k 31. 12. daného roku a předat je členům PS a připravit informace o podaných žádostech
o PP a PP na PD za rok 2017 a 2018 (počty, charakteristiky, ukončená řízení).

Příloha:
Akční plán pro rok 2019 k připomínkování
Tabulka k zaznamenání přehledu akcí za rok 2018
Termín dalšího jednání PS:
21. 2. 2019 – pozvánka bude zaslána e-mailem

V Liberci dne 19. 10. 2018
Zapsala: Bc. Navrátilová, Ing. Hájková
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