Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů
KÚ LK
konaného dne 14. 3. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Úvod Bc. Jana Navrátilová
- Přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.
- Představila hosty pracovní skupiny – Mgr. Petra Vrzáčka a Jana Vrzáčka.
2) Ing. Kateřina Hájková
- Oznámila přítomným členům pracovní skupiny, že budeme podávat žádost k
MPSV (vzhledem k posunutí realizace projektu z dubna na říjen 2017), aby mohl
být Plán pro vyhledávání náhradních rodičů vytvořen na období 2018 – 2022.
S ohledem na to je potřeba, aby si jednotliví členové pracovní skupiny sestavili
plán aktivit na toto období, v průměru to vychází na 2 akce na organizaci za rok.
- Informovala o termínech seminářů pro pracovní skupinu na rok 2017 (PR,
Fundraising, Webová prezentace). Semináře na téma Práce s dobrovolníky a
Evaluace proběhnou v první polovině roku 2018.
- Na základě předchozího jednání pracovní skupiny Ing. Hájková sdělila, že byla
vytvořena facebooková stránka „Mít domov a rodinu“, na které jsou sdíleny
aktivity, které jsou součástí kampaně MÍT DOMOV A RODINU. Stránka je
dostupná z https://www.facebook.com/mitdomovarodinu/.
- Připomněla členům pracovní skupiny, aby posílali podklady k aktivitám kampaně
e-mailem Bc. D. Mochalové.
- V projektu je stanoveno, že se členové pracovní skupiny mají jednou ročně scházet
se sociálními pracovníky pro náhradní rodinnou péči ORP OSPOD LK. První
společné jednání je předběžně naplánováno na podzim 2017.
3) Výstupy ze semináře Strategické plánování
- Přítomní členové pracovní skupiny zhodnotili dosavadní vývoj kampaně MÍT
DOMOV A RODINU.
- Byla představena základní data o NRP v LK, která popisují aktuální situaci v LK.
- Byla sjednocena základní východiska plánu – poslání, hodnoty, mandát a vize.
- Členové pracovní skupiny zpracovali SWOT analýzu.
- Na základě těchto podkladů byly sepsány cíle pro rok 2022, dílčí cíle na rok 2017
a aktivity, které přispějí k naplnění cílů pro rok 2017.
- Výstupy semináře je možné nalézt v příloze zápisu.
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4) Úkoly pro členy PS
- Do 4. 4. 2017 zasílat náměty na obsah semináře na téma PR.
- Do 15. 4. 2017 zaslat připomínky k přiloženému výstupu ze semináře (viz příloha).
K 5. cíli doplnit aktivity.
- Do 30. 4. 2017 zasílat tipy na Tvář kampaně.
- Do 30. 4. 2017 sestavit SWOT analýzu za svou organizaci a určit své možnosti vůči
kampani.
- Do 30. 4. 2017 zaslat návrhy na organizace a spolky, které sdružují cizince nebo
Romy (viz tabulky s cíli v příloze).
- Do 31. 3. 2017 napsat, zda členové chtějí setkání PS v dubnu a konzultovat předložené
výstupy, nebo zda se PS sejde až před samotným květnovým seminářem (11. 5.).
- Do příští pracovní skupiny stanovit termíny jednotlivých aktivit a kdo bude za
jednotlivé aktivity odpovědný.
- Do příští pracovní skupiny rozhodnout, zda má být kampaň zacílena na širokou
veřejnost, nebo zda by se měla zaměřit (z části či úplně) na užší segment (např. děti ve
věku 7 – 12).
- 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 21. 3. 2017
Zapsala:
Ing. Kateřina Hájková
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