Zápis z jednání členů Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 21. 02. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni zástupci Farní charity Česká Lípa a Dobrá rodina
Jablonec nad Nisou.
1. Úvod, schválení programu jednání
- Bc. Jana Navrátilová přivítala přítomné a představila program jednání. Členy pracovní
skupiny požádala 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: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL
SE: 0.
- Představila na jednání Bc. Gabrielu Buschtovou, novou pracovnici KÚ LK v
rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji a
stážistku na odboru sociálních věcí.
2. Zhodnocení činnosti skupiny za rok 2018
- Bc. Jana Navrátilová sdělila, že krajský úřad je jedním ze členů PS, ujal se funkce
svolavatele jednání PS, ale v případě zájmu ostatních členů PS je možné uspořádat
jednání PS mimo krajský úřad a je možné se například v pořádání jednotlivých setkání
střídat.
- Ing. Kateřina Hájková (koordinátorka rodinné politiky) přítomné seznámila
s vyhodnocením kampaně za rok 2018, které bylo členům zasláno k jednání předem.
Požádala přítomné, aby uváděli do akčních plánů pouze akce, které budou skutečně
realizovat. Nově naplánované akce lze do plánu kdykoliv doplnit. Apelovala na lepší
součinnost při aktualizaci plánu.
- Bc. Navrátilová upozornila přítomné na skutečnost, že z vyhodnocení vyplývá, že
realizované akce naplňují dlouhodobě pouze jeden z cílů pracovní skupiny, a to
„Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)“. Dalšími cíli PS
skupiny je však zejména zvýšení počtu žadatelů o NRP, a to žadatelů pro sourozence a
pro děti národnostním menšin. Je potřeba, aby každý ze členů PS zrevidoval své
aktivity z pohledu naplnění těchto cílů.
- Pracovnice krajského úřadu připomněly poznatky z realizovaných vzdělávacích akcí
pro členy PS, že by kampaň měla být zacílena na určitý typ lidí ve vztahu k určitým
dětem. K tématu proběhla diskuse. V rámci diskuse členové PS vznesli i požadavek na
informace k počtu a charakteristice dětí, pro které je třeba NRP realizovat. Byli
informováni, že počty a rozdělení podle věku jsou uvedeny ke stavu března 2018
v akčním plánu. Čísla se nebudou příliš lišit. Bc. Hradiská připraví aktuální informace
do konce března 2019 k počtu a charakteristice sourozeneckých skupin aktuálně
vedených v evidenci KÚ s tím, že Bc. Navrátilová upozornila, že případní zájemci
o NRP projdou procesem odborného posouzení a po jejich zařazení nemusí již
sourozenecká skupina být v evidenci KÚ.
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V rámci diskuse byl KÚ požádán o zaslání možných příběhů dětí (sourozenců – do
NRP).
Akční plán pro rok 2019
Bc. Navrátilová požádala přítomné, zda mají nějaké návrhy na doplnění akčního
plánu, který jim byl zaslán před jednáním. Členové PS neměli žádné návrhy na
doplnění plánu.
Současně požádala přítomné o doplnění názvu akce k Mezinárodnímu dni rodiny. Po
diskusi se členové PS shodli na tom, že v roce 2019 se mini kampaň (k
Mezinárodnímu dni rodiny) zaměří na oblast vyhledávání náhradních rodičů pro
sourozence.
Členové PS do 30. 4. 2019 sdělí Bc. Navrátilové aktuální verzi jejich aktivit (pokud
dojde ke změně oproti dnes přijatému plánu) na rok 2019 včetně konkrétních akcí
v rámci Mezinárodního dne rodiny (15. 5. 2019).
Bc. Navrátilová vyhlásila hlasování o akčním plánu pro rok 2019: „Kdo souhlasí se
schválením Akčního plánu pro rok 2019?“: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.

4. Projednání společných aktivit na rok 2019 – plánované akce:
a) Mezinárodní den rodiny - se bude konat dne 15. 5. 2019. V rámci jednání již bylo
domluveno společné téma vyhledávání náhradních rodičů pro sourozence.
Bc. Navrátilová sdělila, že KÚ vydá tiskovou zprávu před tímto dnem se sdělením,
jaké akce v LK proběhnou a zveřejní informace o akcích na webu kampaně. K tomu je
třeba, aby členové informace o plánovaných akcích zaslali do 30. 4. 2019.
b) Výstava o činnosti PS VNR za dobu projektu – Bc. Navrátilová informovala
o termínu konání výstavy v prostorách přízemí krajského úřadu – červenec 2019.
Sdělila, že dosud od nikoho neobdržela žádné materiály pro výstavu (úkol z minulé
porady). Je nutné si rozdělit úkoly k přípravě prostor a aranžování materiálů, které
budou mapovat činnost členů PS během celé kampaně od roku 2016 do doby konání
výstavy. Oficiální otevření výstavy se koná vždy v pondělí v 16.00 hodin, tedy dne
1. 7. 2019. Na otevření budou pozváni novináři (ze strany KÚ), KÚ připraví tiskovou
zprávu.
Přítomní byli požádáni o dodání materiálů (plakátů, fotek, letáků), kde prezentují akce
z minulých let po současnost. Velikost materiálů by měla být nejméně ve formátu A3.
Přítomní se domluvili na tom, že se všichni zapojí do přípravy prostor, někteří nabídli
přivezení roll-upu ke kampani. KÚ připraví na panel informace ke statistice počtu
žadatelů a předaných dětí a plakáty k týdnům náhradního rodičovství, které proběhly a
k zářijovému připravovanému TNR.
Přítomní byli požádáni o doporučení pěstounů dlouhodobých i přechodných, kteří by
se zahájení akce mohli zúčastnit a poskytnout případně rozhovory přítomným
novinářům.
Bc. Navrátilová upřesní rozměr panelů a datum a čas, kdy budou panely k dispozici
pro instalaci výstavy.
Členové PS budou materiály k výstavě doručovat Bc. Navrátilové průběžně,
nejpozději dne 6. 6. 2019 na pracovní skupině. Budou počítat s tím, že mají k dispozici
nejméně 2 panely z obou stran.
K dispozici bude i Kniha návštěv, kterou zajistí KÚ.
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c) Setkání členů PS VNR s pracovníky NRP OSPOD ORP
Příští setkání se bude konat 19. 9. 2019 od 9.00 hodin v prostorách Centra pro rodinu
Náruč, z. ú. v Turnově. Členům PS bude zaslána pozvánka e-mailem. KÚ zajistí
pozvání pracovníků obcí.
Rodina v centru, z. ú., Nový Bor nabídla své prostory pro uspořádání dalšího setkání.
d) Týden náhradního rodičovství 2019
Členové PS se shodli na datu realizace TNR na týden od 7. do 13. 10. 2019.
Členové byli vyzváni k diskusi, kdo bude letos mediální tváří TNR a kdo je osloví.
Pořadí lidí navrhovaných na Mediální tvář bylo dohodnuto v tomto pořadí:
Petr Vacek – herec; zkontaktuje společnost Amina o.p.s. do ½ března 2019
Václav Helšus – herec divadla F. X. Šaldy Liberec – Amina o. p. s..
Tomáš Dianiška– herec divadla Pod Palmovkou Praha; kontakt přes Rodina v centru,
z. ú., Nový Bor.
Členové PS budou informováni o tváři po dohodnutí spolupráce.
Členové PS byli vyzváni, aby vytipovali pěstouny (PP i PP na PD), kteří poskytnou
rozhovor pro tisk a kteří případně se zúčastní tiskové konference, která se bude konat
před TNR.
Členové PS byli vyzváni, aby do konce března 2019 zaslali KÚ seznam akcí (název,
místo konání, možné termíny konání a časy konání) k doladění programu TNR (sladit
konání akcí tak, aby se každý den konala na území kraje akce).
KÚ pak zajistí vytištění jednotného plakátu na celý TNR a dá k dispozici šablonu pro
plakáty jednotlivých členů PS. Současně si vyhrazuje právo kontroly znění a úpravy
plakátu před používáním (dodržení jednotného vizuálního stylu kampaně).
KÚ bude opět pořádat akci pro veřejnost 4 x o pěstounské péči, v rámci které by chtěl
dát prostor 1 pěstounovi nebo pěstounovi na přechodnou dobu, aby mohl téma PP
přiblížit. Žádá o součinnost a tipy na pěstouna.
e) diskuse k financování kampaně – zástupce Společnosti pro náhradní rodinnou
Amina, o. p. s. se dotázal ostatních členů na zapojení do žádosti o dotaci na
financování kampaně k Nadace J&T. Zjistí bližší informace k podmínkám.
5. Informace o žadatelích o NRP v LK
Na základě požadavku členů PS připravila Bc. Navrátilová informace k počtu žadatelů
o NRP (počet přijatých žádostí, počet zařazených žadatelů, důvody ukončení řízení).
Počty přijatých žádostí, zejména o PP a PP na PD jsou stále nízké vzhledem k počtu
dětí, které je třeba předat do náhradní péče. Bc. Hradiská doplnila informace k dětem,
pro které je hledána nová rodina včetně informace o dětech v Dětském centru Liberec.
Na žádost členů PS bude připravena podrobnější charakteristika sourozeneckých
skupin, pro které se hledá nová rodina.
6. Informace o přípravě nového projektu
- KÚ informoval o záměru nového projektu, který by od října 2019 navazoval na
projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji a bude trvat do
června roku 2022. Bc. Navrátilová informovala o aktivitách projektu.
- Požádala členy PS o sdělení, jaká témata vzdělávání by v projektu uvítali – k dispozici
by měli být 4 semináře, požádala o rychlou zpětnou vazbu.
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7. Protože nebyli další návrhy k projednání, Bc. Navrátilová jednání ukončila.
Shrnutí úkolů pro členy pracovní skupiny
- Do 15. 3. 2019 zaslat návrhy na vzdělávání pro členy PS pro připravovaný projekt.
- Do 15. 3. 2019 bude Společnost pro náhradní rodinnou péči Amina informovat
KÚ o výsledku jednání s Mediální tváří týdne.
- Do 31. 3. 2019 krajský úřad zašle informace k charakteristice sourozeneckých skupin,
pro které hledá novou rodinu a příběhy dětí.
- Do 31. 3. 2019 krajský úřad upřesní informace k rozměru panelů na výstavu a termín
pro instalaci výstavy.
- Do 31. 3. 2019 zašlou členové PS krajskému úřadu kontakty na pěstouny, se kterými
bude možné realizovat rozhovor k TNR a na pěstouny, ochotné přijít na tiskovou
konferenci k TNR.
- Do 31. 3. 2019 zašlou členové PS krajskému úřadu seznam akcí (možné termíny datum, čas, místo konání a název akce) k doladění programu TNR před zadáním
tvorby a tisku plakátu na TNR.
- Do 31. 3. 2019 zjistí zástupce Společnosti pro náhradní rodinnou péči Amina možnost
financování TNR pro členy PS (kromě KÚ).
- Do 31. 3. 2019 členové PS zašlou tipy na pěstouna, který by se zúčastnil akce 4 x o
PP, kde by mluvil o pěstounské péči.
- Do 30. 4. 2019 členové PS zašlou aktuální verzi jejich aktivit na rok 2019 (pokud
provedou změny oproti přijatému plánu) včetně konkrétních akcí, které budou
pořádat v rámci Mezinárodního dne rodiny (nutné pro přípravu tiskové zprávy a
zveřejnění informací na webu kampaně).
- Do 6. 6. 2019 včetně předají členové PS krajskému úřadu materiály k výstavě ve
vestibulu KÚ o kampani.
- Do 6. 6. 2019 zajistí krajský úřad vytvoření plakátu na TNR a předání členům PS.
- Do 30. 12. 2018 zaslat náměty na zaměření Dne rodiny – minikampaně na
jana.navratilova@kraj-lbc.cz
- Průběžně zasílat náměty na program příštího jednání PS popř. další návrhy k činnosti
PS VNR.
- 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 .
- Průběžně zasílat informace o změnách v akčním plánu na rok 2019 – zrušení akcí
nebo plánovaní nových akcí.
Veškeré informace k úkolům zasílejte na jana.navratilova@kraj-lbc.cz
Příloha:
Zhodnocení kampaně za rok 2018
Schválený Akční plán pro rok 2019
Termín dalšího jednání PS:
6.6. 2019 – pozvánka bude zaslána e-mailem.
V Liberci dne 28. 2. 2019

Zapsala: Bc. Navrátilová, Bc. Buschtová
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