Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 11. 5. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvod Ing. Kateřina Hájková, Bc. Dalila Mochalová
- Členové pracovní skupiny byli seznámeni s obsahem jednání PS a s navazujícím
seminářem na téma PR
- Bc. D. Mochalová oznámila přítomným členům pracovní skupiny žádost Farní charity
Česká Lípa o členství v pracovní skupině. Hlasování: Kdo souhlasí s přijetím Farní
charity Česká Lípa za člena Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních
rodičů KÚ LK? PRO: 7 (v době hlasování bylo přítomno 7 členů), PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0.

2) Ing. Kateřina Hájková
- Upozornila na to, že někteří členové nezaslali vyplněné úkoly z předešlého setkání, a
to ani po urgenci. Zdůraznila nutnost zapojení všech členů do tvorby Plánu
vyhledávání náhradních rodičů.
- Informovala, že nikdo nezaslal žádnou připomínku k předloženému výstupu ze
semináře Strategické plánování.
- Ing. K. Hájková členy PS informovala o tom, že KÚ LK připravuje zakázku na
monitoring kampaně MÍT DOMOV A RODINU a na zpracování analýzy, která bude
monitorovat povědomí veřejnosti LK o náhradní rodinné péči.
- Ing. K. Hájková představila zaslané návrhy na tvář týdne náhradního rodičovství,
členové PS při jednání navrhli další kandidáty. Pracovní skupina vybrala čtyři
kandidáty, které následně osloví vybrané organizace (viz úkoly).
- Týden náhradního rodičovství by měl proběhnout na podzim roku 2017, každá
organizace bude v rámci tohoto týdnu realizovat alespoň jednu aktivitu v rámci
kampaně MÍT DOMOV A RODINU.
- Členové PS sdělili, že chtějí pokračovat v kampani, která je zaměřena na širokou
veřejnost. Přesto byla rozpoznána potřeba oslovovat další organizace (církevní,
organizace sdružující cizince atd.) za účelem spolupráce.
- Členům PS byly představeny návrhy na organizace, které sdružují cizince a Romy
působící v Libereckém kraji. Ing. K. Hájková členům PS sdělila, že byl v této věci
požádán o spolupráci krajský koordinátor pro národnostní menšiny. Ten poskytl
seznam organizací, které by bylo vhodné s ohledem na kampaň oslovit. Seznam je
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součástí příloh tohoto zápisu. S oslovením organizací členové PS začnou ve chvíli,
kdy jim bude sdělena zpětná vazba z KÚ LK, aby nedošlo k nekoordinovanému
několikanásobnému oslovení té samé organizace.

3) Úkoly pro členy PS
- Do 15. 6. 2017 oslovit vytipované kandidáty, kteří by se mohli stát tváří týdne
náhradního rodičovství, podat zpětnou vazbu ohledně zájmu/nezájmu kandidáta na email Ing. Hájkové.
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina – Petr Vacek, Václav Helšus
Farní charita Česká Lípa – Tereza Bufková
Rodina v centru – Leona Machálková
- Do 30. 6. 2017 stanovit termíny jednotlivých aktivit a uvést, kdo bude za jednotlivé
aktivity odpovědný, je možné vpisovat za svou organizaci přímo do přiloženého
přehledu cílů a aktivit a následně zaslat zpět.
- Do 30. 6. 2017 do přiloženého přehledu organizací sdružující cizince a Romy vepsat,
jaké organizace daný člen osloví. Oslovení proběhne na základě zpětné vazby od
KÚ LK.
- Do 30. 6. 2017 ti, kteří tak neučinili - k 5. cíli doplnit aktivity za svou organizaci.
- Do 10. 8. 2017 zasílat náměty na obsah semináře na téma Fundraising.
- Všechny výše zmíněné úkoly zasílejte Ing. K. Hájkové na e-mail
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz.
-

Průběžně zasílat informace (pozvánky) na aktivity pořádané v rámci kampaně Mít
domov a rodinu s logem kampaně na e-mailovou adresu dalila.mochalova@krajlbc.cz. Na stejnou adresu je možné zasílat náměty na jednání pracovní skupiny.

V Liberci dne 15. 5. 2017
Zapsala:
Ing. Kateřina Hájková

Seznam příloh:
Přehled cílů a aktivit
Seznam organizací zaměřující se na cizinci či Romy
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