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Seznam použitých zkratek 
 

ČR  Česká republika 

KÚ LK Krajský úřad Libereckého kraje 

LK  Liberecký kraj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NRP  náhradní rodinná péče  

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OV  ochranná výchova 

PP  pěstounská péče 

PPnPD  pěstounská péče na přechodnou dobu 

PPP  příbuzenská pěstounská péče 

SPOD  sociálně-právní ochrana dětí 

ÚV  ústavní výchova 
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Úvod 

Akční plán na rok 2020 vychází ze schváleného Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů 

na období 2018 – 2022 a obsahuje aktualizovaný přehled akcí na daný rok. Pro úplnost byla 

provedena také aktualizace analytické části plánu. Grafy zobrazující celorepublikový vývoj je 

možné nalézt v příloze tohoto dokumentu. 

 

Realizátory kampaně v roce 2020 jsou následující organizace: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí 

Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. (Turnov) 

Centrum Protěž, z. ú. (Liberec) 

Farní charita Česká Lípa  

Rodinné centrum Maják z. s. (Tanvald)1 

Městský úřad Železný Brod  

Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s. (Semily) 

Rodina v centru, z. ú. (Nový Bor) 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s. (Liberec) 

Dobrá rodina, o. p. s. (Jablonec nad Nisou) 

 

Aktivity pro rok 2020 vycházejí z poslání kampaně, kterým je vytvářet podmínky pro život 

dětí v náhradních rodinách prostřednictvím vyhledávání nových náhradních 

rodičů a z následujících dlouhodobých cílů: 

• Zvýšit počet žadatelů (z 1 v roce 2015 na 7 v roce 2022), kteří přijmou dítě národnostní 

menšiny 

• Zvýšit počet žadatelů (z 1 rodiny/ročně v roce 2016 na aspoň 10 rodin/ročně v roce 

2022), kteří přijmou více dětí nebo sourozenců 

 
1 Dříve Mateřské a dětské centrum Maják z.s. 
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• Zavést každoroční konání Týdne náhradního rodičovství 

• Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem) 

• Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence 

Cílovou skupinou kampaně jsou osoby žijící na území Libereckého kraje s rodičovskou 

zkušeností ve věku 30 až 50 let. 

 

Zhodnocení kampaně za rok 2018 

Při tvorbě akčního plánu pro rok 2020 nebyla k dispozici statistická data za rok 2019. Aby byla 

zajištěna provázanost mezi statistickými daty a daty z kampaně, je v této části zhodnocen právě 

rok 2018. 

V rámci kampaně bylo za rok 2018 zrealizováno celkem 58 akcí. Oproti předchozímu roku se 

počet akcí více, než zdvojnásobil. 38 % akcí bylo osvětového charakteru, jednalo se převážně 

o tiskové zprávy v místních periodicích, letákové kampaně a promítání tematických filmů. 

Někteří realizátoři kampaně se v roce 2018 zaměřili na školy a proběhly tak tři akce 

ve spolupráci se vzdělávacími institucemi. Změnit postoje laické veřejnosti a zvýšit 

informovanost o náhradní rodinné péči se snaží akce zaměřené na širokou veřejnost, kterých 

v roce 2018 proběhlo 16, tedy 28 % z celkového počtu zrealizovaných aktivit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Počet zrealizovaných aktivit v rámci kampaně v roce 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů od PS VNR 
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5 

 

Na kampaň bylo v roce 2018 vynaloženo téměř 200 000 Kč. Kampaní bylo osloveno téměř 

42 000 obyvatel z Libereckého kraje2. 

Během Týdne náhradního rodičovství bylo zrealizováno 16 akcí. Náklady na realizaci Týdne 

náhradního rodičovství činily 106 490 Kč, Liberecký kraj se na této částce podílel 16 %. 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádal tiskovou konferenci za účastni náměstka hejtmana 

LK pro sociální oblast a tváře Týdne náhradního rodičovství.  

V roce 2018 bylo na krajský úřad doručeno 39 žádostí od zájemců o náhradní rodinnou péči. 

Průměrné náklady na získání jednoho zájemce, vyčísleno dle nákladů kampaně, činily 

4 687 Kč. Ačkoliv většinou není možné stanovit, co bylo tím prvotním impulzem, který podnítil 

zájem o náhradní rodinnou péči, je tento ukazatel důležitým indikátorem při hodnocení 

efektivnosti kampaně.  

  

 
2 Počet oslovených osob je orientační. Dá se předpokládat, že osoby, které spadají do cílové skupiny, byly do 

celkového počtu oslovených osob počítány opakovaně 
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Aktualizace analytické části 
 

Přehled žadatelů o jednotlivé formy NRP v Libereckém kraji 

Za rok 2018 evidoval Krajský úřad Libereckého kraje celkem 39 žádostí o jednotlivé formy 

náhradní rodinné péče (14 žadatelů o osvojení, 19 žádostí se týkalo výkonu dlouhodobé 

pěstounské péče a 6 přechodné pěstounské péče). Pro porovnání uvádíme data za rok 2017, kdy 

Krajský úřad Libereckého kraje evidoval celkem 50 žádostí (22 žadatelů o osvojení, 10 žádostí 

se týkalo výkonu dlouhodobé pěstounské péče a 18 přechodné pěstounské péče).  

Graf č. 2 ukazuje vývoj počtu žádostí o jednotlivé formy náhradní rodinné péče v Libereckém 

kraji. Viditelný propad v roce 2018 se týká počtu žádostí o pěstounskou péči na přechodnou 

dobu. V roce 2017 činil počet žádostí o PPnPD 36% všech žádostí, kdežto v roce 2018 činil 

počet žádostí o PPnPD pouze 15% z počtu všech podaných žádostí za daný rok. Naopak se 

zvýšil počet žádostí o pěstounskou péči, a to z loňských 20% na letošních 48% všech podaných 

žádostí. Nemáme k dispozici žádný výzkum zabývající se důvody snížení počtu žádostí 

o PPnPD a zvýšení počtu žádostí o PP, ale je dobré zmínit, že od ledna 2018 došlo 

u dlouhodobých pěstounů k nárůstu odměny pěstouna o 50 % a ke zvýšení příspěvku na úhradu 

potřeb dítěte. Ten se zvýšil i u dětí, které jsou umístěny u přechodových pěstounů. Další 

významnou změnou je i to, že přechodovým pěstounům od ledna 2018 zanikl nárok 

na rodičovský příspěvek.  

 

Graf č. 2: Počet evidovaných žádostí o jednotlivé formy NRP v LK 

Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK 
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Z grafu č. 3 je zřejmé, že v roce 2018 došlo v Libereckém kraji k nárůstu počtu dětí umístěných 

do ústavní nebo ochranné výchovy oproti roku 2017. Počet dětí umístěných do dlouhodobé 

pěstounské péče3 je s rokem 2017 srovnatelný.  

 

 

Graf č. 3: Náhradní výchova v LK (2009 – 2018) 

Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj 

 

 

Čtvrtý graf ukazuje skladbu pěstounů v Libereckém kraji z hlediska vztahu k dítěti. Cca 74% 

osob, které mají svěřeny děti do pěstounské péče, k nim má příbuzenský vztah. Pouze kolem 

26% dětí bývá svěřeno do pěstounské péče osobám, ke kterým nemají žádný příbuzenský vztah. 

Jedná se o zprostředkovanou pěstounskou péči, na kterou se kampaň zaměřuje. Je nutné však 

dodat, že vysoké procento ze zprostředkované pěstounské péče tvoří pěstouni na přechodnou 

dobu, kterým jsou svěřovány nepříbuzné děti. Příbuzenská pěstounská péče je tedy doménou 

dlouhodobé pěstounské péče, kde tvoří cca 80 % této péče. Hodnoty, které jsou uvedeny 

ve čtvrtém grafu, jsou za oba typy pěstounské péče. Do roku 2013 nebyly ve statistických 

 
3 Graf znázorňuje pouze počet dětí svěřených do dlouhodobé PP, nejsou v něm zahrnuty děti svěřené do PPnPD 
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výkazech oddělovány počty dlouhodobých pěstounů, kterým bylo svěřeno alespoň jedno dítě 

a počty pěstounů na přechodnou dobu, kterým bylo svěřeno alespoň jedno dítě. Oba údaje byly 

evidovány souhrnně jako „počet pěstounských rodin“. Od roku 2014 se tato data 

do statistických výkazů již oddělují. 

Konkrétně v roce 2018 byl v Libereckém kraji počet všech pěstounů, kterým bylo svěřeno 

alespoň jedno dítě. Z toho bylo 39 přechodných pěstounů a 597 dlouhodobých pěstounů, kdy 

473 dlouhodobých pěstounů mělo svěřeno dítě, ke kterému měly příbuzenský vztah – celkem 

se tedy jedná o 81,45% příbuzenské pěstounské péče. Z tohoto počtu příbuzenských pěstounů 

bylo 80,5% prarodičů a 19,5% jiných příbuzných. 

 

Graf č. 4: Vztah pěstounů k dítěti v LK (2009 – 2018) 

Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj 
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Situační analýza dětí nahlášených do evidence KÚ LK 

Krajský úřad LK vedl k březnu 2019 v evidenci 433 dětí, z nichž 403 bylo umístěno v zařízení 

a 30 dětí se nacházelo u pěstounů na přechodnou dobu. Oproti předchozímu roku bylo k březnu 

daného roku o 4 děti více v PPnPD a o 5 dětí více v zařízení. 

 

Tab. č. 1: Aktuální počty dětí, kterým KÚ LK zprostředkovává NRP (k březnu 2019) 

Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK 

 

 
4 n. m. – jedná se o dítě/děti národnostních menšin 
5 č. n. – děti české národnosti 

                              V PPnPD V zařízení 

Celkem 30 403 

Do NRP 

(PP i osvojení) 
21 176 

Děti, kterým se 

zprostředkovává 

pouze PP 

9 159 

0 – 3 let 7 0 – 3 let 16 

4 - 6 let - 4 – 6 let 32 

7-12 let 1 7 – 12 let 70 

13 – 18 let  1 13 – 18 let 41 

Děti, kterým lze 

zprostředkovat i 

osvojení 

13 17 

0 – 3 let 13 
2 n. m.4 

0 – 3 let 2 
1 n. m. 

11 č. n.5 1 č. n. 

 

4 – 6 let 5 
1 n. m. 

4 č. n. 

7 – 12 let 5 
2 n. m. 

3 č. n. 

13 – 18 let 5 
4 n. m. 

1 č. n. 
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Při porovnání dat k březnu 2018 a k březnu 2019 vychází najevo, že vzrostl počet dětí 

u přechodových pěstounů i v zařízení, kterým je možné zprostředkovat pěstounskou péči. 

Počet dětí u přechodových pěstounů, kterým je možné zprostředkovat osvojení (tedy nebude 

možný návrat do biologické rodiny), zůstává s minulým rokem stejný (13 dětí). Jedná se o děti 

ve věku 0 – 3 roky. K březnu 2019 však narostl počet dětí v zařízení, kterým je možné 

zprostředkovat osvojení. Jedná se o děti ve všech věkových kategoriích, tedy i děti ve věku 0 - 

3 roky, které jsou v zařízení a je jim možno zprostředkovat osvojení. K březnu 2018 nebylo 

v této věkové hranici ani jedno dítě v zařízení, kterému by bylo možno zprostředkovat osvojení. 
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Přehled akcí na rok 2020 

Zde je uveden aktualizovaný plán aktivit na rok 2020, které členové pracovní skupiny 

pro vyhledávání náhradních rodičů budou pořádat. 

 

Leden 

Den pro pěstounskou péči - 7. 1. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 7. 1. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Únor 

Výroční tisková zpráva ke kampani  

Krajský úřad Libereckého kraje vydá tiskovou zprávu, ve které budou shrnuty aktivity, které 

proběhly v předešlém roce a zhodnotí se dosavadní vývoj kampaně. Tisková zpráva veřejnosti 

přiblíží, jaké akce se v roce 2019 konaly a jaké náklady se s kampaní pojí. Tisková zpráva bude 

uveřejněna na webu KÚ LK, od kterého ji přebírají další média.  

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit.  

 

Přednáška pro veřejnost 

Dobrá rodina o. p. s. uspořádá přednášku pro veřejnost. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  
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Den pro pěstounskou péči - 4. 2. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 4. 2. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Letáková kampaň 

Rodinné centrum Maják bude v tento měsíci distribuovat letáky a informační materiál 

o pěstounské péči na úřady, do mateřských a základních škol, k lékařům a spolkům. Bude 

využit místní zpravodaj.   

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 5 000 osob.  

 

Březen 

Den otevřených dveří 

Rodinné centrum Maják otevře své prostory veřejnosti, které přiblíží svoji činnost a seznámí ji 

s tematikou NRP. Pozvání bude zaměřeno na konkrétní cílovou skupinu – organizace pracující 

s rodinou, organizace a úřady pracující s rizikovými skupinami.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“ Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 100 osob. 

 

Den pro pěstounskou péči - 3. 3. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 3. 3. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  
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Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Duben 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 2. 4. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Den pro pěstounskou péči - 7. 4. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 7. 4. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Den otevřených dveří 

Dobrá rodina o.p.s. uspořádá den otevřených dveří a umožní tak zájemcům nahlédnout do svých 

prostor. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 20 osob. 
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Květen 

Úzce zaměřená mini kampaň  

K Mezinárodnímu dni rodiny (15. 5.) se kampaň, vedle svého celoplošného zaměření, bude 

věnovat vybrané specifické problematice pěstounské péče. V roce 2018 byly akce na Den 

rodiny zaměřeny na to, kdo a za jakých podmínek se může stát pěstounem a co pěstounská péče 

obnáší. V roce 2019 se mini kampaň zaměřila na oblast vyhledávání náhradních rodičů 

pro sourozence. V roce 2020 se kampaň zaměří na mýty v pěstounství. Realizátoři kampaně 

dle svých možností zorganizují akce, které se budou věnovat užší problematice a tím se 

zdůrazní konkrétní problémy, které jsou s pěstounskou péčí spojeny, a není jim tolik věnována 

pozornost.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 500 osob.   

 

Den pro pěstounskou péči - 5. 5. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 5. 5. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Informační stánek 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s. bude mít umístěn informační 

stánek s informačními materiály a s dílnou pro děti na akci pro rodiny s dětmi. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem) a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 30 osob.  
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Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 7. 5. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Článek do Železnobrodského zpravodaje 

Městský úřad Železný Brod vydá v Železnobrodském zpravodaji článek přibližující veřejnosti 

náhradní rodinnou péči. 

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit. 

 

Přednáška pro veřejnost 

Dobrá rodina o. p. s. uspořádá přednášku pro veřejnost. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob. 

 

„I děti se dají pěstovat…“ 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v rámci Staročeských řemeslnických trhů v Turnově 

osvětovou akci pro veřejnost „I děti se dají pěstovat…“. Organizace bude rozdávat letáky, 

poskytovat rozhovory a bude mít připraveny aktivity pro rodiny s dětmi. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob. 
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Červen 

„I děti se dají pěstovat…“ 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v rámci Týdne pěstounství Středočeského kraje osvětovou 

akci pro veřejnost „I děti se dají pěstovat…“. Organizace bude rozdávat letáky, poskytovat 

rozhovory a bude mít připraveny aktivity pro rodiny s dětmi. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob. 

 

Den dětí 

Centrum DAR se každoročně účastní Dne dětí, během kterého distribuuje letáky a informační 

materiály kampaně i organizace. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 100 osob. 

 

Blátivé dopoledne Jilemnice 

Centrum DAR se zúčastní akce pro veřejnost, kterou pořádá mateřské centrum a na které 

Centrum DAR připraví aktivity pro děti a rodiče a poskytne informace o PP 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 50 osob. 

 

Cesta lesem pohádek 

Rodinné centrum Maják uspořádá terénní akci pro širokou veřejnost, která bude převážně 

informačního charakteru. V jejím průběhu si návštěvníci budou moc prohlídnout roll upy 

a letáky ke kampani. O pěstounské péči budou návštěvníci informování také při moderaci akce.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 700 osob.  
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Den pro pěstounskou péči - 2. 6. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 2. 6. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 4. 6. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Den otevřených dveří KÚ LK 

Krajský úřad Libereckého kraje každoročně pořádá v červnu den otevřených dveří, na kterém 

odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, uspořádá aktivitu pro rodiny s dětmi s tematikou 

NRP.  

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 10 osob.  
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Červenec 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 2. 7. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 2. 7. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Srpen 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 6. 8. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 6. 8. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Září 

Letáková kampaň 

Městský úřad Železný Brod zajistí distribuci propagačních materiálů kampaně. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 30 osob.  
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Článek do Železnobrodského zpravodaje 

Městský úřad Železný Brod vydá v Železnobrodském zpravodaji článek přibližující veřejnosti 

náhradní rodinnou péči. 

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu nelze stanovit. 

 

Běh Slavíček 

Rodina v centru se se účastní běhu Slavíček, na kterém je anonymně komunikováno několik 

konkrétních příběhů dětí v pěstounské péči. Vybraná ambasadorka se aktivně účastní běhu 

a během celého závodu podává veřejnosti informace. Zároveň k tomu běží masivní kampaň. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 1000 osob.  

 

Přednáška pro veřejnost 

Dobrá rodina o.p.s. uspořádá přednášku pro veřejnost.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 50 osob.  

 

Informační stánek, kontaktní kampaň 

Centrum DAR bude mít informační stánek na Food festivalu Vrchlabí, kde bude prezentovat 

svoji činnost a bude mít připravenou aktivitu pro rodiny. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem) a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 30 osob.  
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Den pro pěstounskou péči - 1. 9. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 1. 9. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 3. 9. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Říjen 

Týden náhradního rodičovství 2020 (TNR) 

Již čtvrtým rokem ve vybraném týdnu v říjnu každý z realizátorů kampaně zorganizuje alespoň 

jednu akci v rámci Týdne náhradního rodičovství. Akce budou probíhat po celém Libereckém 

kraji a program bude zkoordinován tak, aby měli každý den zájemci možnost vydat se 

za některým z realizátorů kampaně. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, 

připraví pro zájemce z řad laické veřejnosti cyklus krátkých přednášek, které se budou věnovat 

vybraným oblastem pěstounské péče. Zároveň se budou moci zájemci během této akce obracet 

na sociální pracovníky na úseku sociálně-právní ochrany dětí. K TNR bude vytvořen 

celokrajský plakát a bude vydáno několik tiskových zpráv (např. o připravovaném programu, 

rozhovor s pěstouny, rozhovor s realizátory kampaně apod.). Během TNR uspořádá Centrum 

Protěž Výstavu „Stali jsme se pěstouny…“ a besedu na téma „Pěstounství jako cesta…“. 

Městský úřad Železný Brod uspořádá besedu „Šance na nový začátek“. Farní charita Česká 
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Lípa v rámci TNR uspořádá projekci dokumentu k tématu NRP s debatou po filmu 

a 2 workshopy pro učitele v rámci práce s dětmi s poruchami attachmentu a dalšími poruchami 

chování, které často provázejí děti v PP. Ostatní organizace během TNR pořádají besedy, dny 

otevřených dveří, vydají tiskové zprávy apod. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Zavést každoroční konání Týdne náhradního rodičovství“ 

a nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP“ a „Zvýšit počet 

zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 700 osob.  

 

Výtvarné dílny na Víle Izeríně 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s. bude mít umístěn informační 

stánek s informačními materiály a s dílnou pro děti na akci pro rodiny s dětmi. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 350 osob.  

 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 1. 10. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Den pro pěstounskou péči - 6. 10. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 6. 10. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  
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Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Besedy ve školách 

Centrum DAR uspořádá besedy pro studenty Gymnázia Semily a Waldorfského lycea 

v Semilech. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 50 osob. 

 

Tisková zpráva organizace 

Dobrá rodina o.p.s. v Jabloneckém měsíčníku informuje o činnosti Liberecké a pobočky 

v Jablonci nad Nisou. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 000 osob.  

 

 

Listopad 

Martinské trhy 

Rodina v centru bude mít informační stánek na akci Martinské trhy, kde jsou hlavní náplní 

prodejní stánky, lampiónový průvod a děti klientů Rodiny v centru zahrají pohádku o svatém 

Martinovi. Zároveň u stánku bude připraveno tvoření pro rodiny a budou rozdávány 

svatomartinské rohlíčky s tím, že lidé budou vybízeni, aby se o ně s někým podělili.    

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 50 osob. 
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Besedy ve školách 

Centrum DAR uspořádá besedy pro studenty Gymnázia Semily a Waldorfského lycea 

v Semilech. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 50 osob.  

 

Den pro pěstounskou péči – 3. 11. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 3. 11. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 5. 11. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 5. 11. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Prosinec 

Konference o pěstounské péči 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá pro odbornou veřejnost první konferenci 

k pěstounské péči, na které budou přednášet odborníci z oblasti náhradní rodinné péče a budou 
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přibližovat aktuální otázky této problematiky. Konference bude věnována tématu roku 2020 

a bude se zabývat mýty, které kolem náhradního rodičovství panují a jejich bořením. 

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 30 osob. 

 

Den pro pěstounskou péči – 1. 12. 2020 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 1. 12. 2020 „Den pro pěstounskou péči“, kdy bude 

od 8:00 do 16:00 nabízet zájemcům možnost konzultací ohledně NRP.  

Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás 

potřebují - 3. 12. 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 13:00 do 17:00 neformální 

setkání, na kterém si veřejnost může popovídat s pracovnicemi věnujícími se agendě NRP, 

dozvědět se více o dětech, pro které hledáme náhradní rodiče a o procesu, jak se náhradním 

rodičem stát. 

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“ a „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad na cílovou skupinu je 

odhadován na 10 osob.  

 

Tisková zpráva o činnosti SPOD 

Rodinné centrum Maják vydá tiskovou zprávu do místního tisku o pěstounské péči a o činnosti 

Rodinného centra Maják v oblasti SPOD. Ve zprávě bude zdůrazněna potřebnost pěstounské 

péče. 

Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“. Dopad 

na cílovou skupinu je odhadován na 2000 osob.   
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Příloha 
 

 

Graf č. 5: Náhradní výchova v ČR (2009 – 2018) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
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Graf č. 6: Počet pěstounů s důrazem na PPP v ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV7 

 

 

Graf č. 7: Počet žadatelů o jednotlivé formy NRP v ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV8 

 
7 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
8 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
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