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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 2021 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 2021 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 2021 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 2019 

Při tvorbě akčního plánu pro rok 2021 nebyla k dispozici kompletní statistická data za rok 2020. 

Aby byla zajištěna provázanost mezi statistickými daty a daty z kampaně, je v této části 

zhodnocen právě rok 2019. 

V rámci kampaně bylo za rok 2019 zrealizováno celkem 61 akcí. Počet akcí byl srovnatelný 

s předchozím rokem (v roce 2018 bylo uspořádáno 58 akcí), ale zvýšila se jejich finanční 

podpora. Z uskutečněných aktivit bylo v loňském roce 38% zaměřených na širokou veřejnost, 

například v rámci akcí pro rodiny s dětmi. S kampaní se tak mohli setkat návštěvníci Food 

festivalu ve Vrchlabí, Blátivého odpoledne v Jilemnici nebo Martinských trhů v Novém Boru.  

Graf č. 1: Počet zrealizovaných aktivit v rámci kampaně v roce 2019 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů od PS VNR 

 

informační 
setkání/beseda

29%

široká veřejnost
38%

osvětová/publikační 
činnost

33%

POČET ZREALIZOVANÝCH AKCÍ V RÁMCI KAMPANĚ V ROCE 

2019



5 

 

V srpnu 2019 představila pracovní skupina svou činnost prostřednictvím výstavy ve vstupní 

hale Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Jiné aktivity se zaměřovaly na osvětovou nebo publikační činnost. Takových proběhlo 

v loňském roce 33%, a patří mezi ně například anketa, která byla uspořádána v rámci 

Mezinárodního dne rodiny na téma umisťování sourozeneckých skupin do pěstounské péče.  

Dalších 39% aktivit se konalo formou besed nebo informačních setkání pro zájemce o náhradní 

rodičovství. Některé z organizací uspořádaly pro zájemce z řad veřejnosti a pro studenty 

odborné přednášky, nebo tematicky zaměřené projekce s diskusí. Kompletní monitoring aktivit 

kampaně za rok 2019 je v příloze tohoto dokumentu. 

Na kampaň bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 329 693,55 Kč. Kampaní bylo osloveno téměř 

68 300 obyvatel z Libereckého kraje2. 

Během Týdne náhradního rodičovství bylo zrealizováno 20 akcí. Náklady na realizaci Týdne 

náhradního rodičovství činily 115 162,50 Kč.  

V roce 2019 bylo na krajský úřad doručeno 41 žádostí od zájemců o náhradní rodinnou péči 

(o dvě více, než v roce 2018). Průměrné náklady na získání jednoho zájemce, vyčísleno dle 

nákladů kampaně, činily 8 041 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 



6 

 

Aktualizace analytické části 
 

Přehled žadatelů o jednotlivé formy NRP v Libereckém kraji 

Za rok 2019 evidoval Krajský úřad Libereckého kraje celkem 41 žádostí o jednotlivé formy 

náhradní rodinné péče (20 žadatelů o osvojení, 14 žádostí se týkalo výkonu dlouhodobé 

pěstounské péče a 7 přechodné pěstounské péče). Pro porovnání uvádíme data za rok 2018, kdy 

Krajský úřad Libereckého kraje evidoval celkem 39 žádostí (14 žadatelů o osvojení, 19 žádostí 

se týkalo výkonu dlouhodobé pěstounské péče a 6 přechodné pěstounské péče).  

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

kraji. V roce 2019 bylo podáno celkově o dvě žádosti více, než v roce 2018. Vzrostl počet 

žádostí o osvojení (ze 14 na 20), snížil se počet žádostí o výkon dlouhodobé pěstounské péče 

(z 19 na 14). Počet žádostí o výkon přechodné pěstounské péče zůstal srovnatelný s předchozím 

rokem (v roce 2018 to bylo 6, v roce 2019 7 žádostí). Z grafu je zřejmé, že z dlouhodobého 

hlediska klesá počet žádostí o výkon pěstounské péče na přechodnou dobu. 

 

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 2019 došlo v Libereckém kraji k mírnému poklesu počtu dětí 

umístěných do ústavní nebo ochranné výchovy oproti roku 2018 (z počtu 348 na počet 340). 

Počet dětí umístěných do dlouhodobé pěstounské péče3 naopak oproti předchozímu roku klesl 

z 635 na 620. Stejně tak klesl i celkový počet osob v Libereckém kraji, kteří mají svěřeno 

alespoň jedno dítě do dlouhodobé pěstounské péče (v roce 2018 to bylo 597 osob, v roce 2019 

to bylo 573 osob).  

 

Graf č. 3: Náhradní výchova v LK (2009 – 2019) 

Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj 
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Čtvrtý graf ukazuje počet pěstounů v Libereckém kraji z hlediska vztahu k dítěti. Z celkového 

počtu 632 osob, které měly v roce 2019 svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče 

(dlouhodobé i přechodové), bylo 443 osob v nějakém příbuzenském vztahu k dítěti a 189 osob 

bylo tzv. zprostředkovaných pěstounů. Příbuzenských pěstounů bylo v Libereckém kraji v roce 

cca 70% a lze konstatovat, že tak došlo k mírnému snížení oproti roku 2018, kdy podíl 

příbuzenských pěstounů činil cca 74%.  V roce 2019 tak bylo 30% tzv. zprostředkovaných 

pěstounů. Jedná se tedy o mírný nárůst zprostředkované pěstounské péče, 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.  

Graf č. 4: Vztah pěstounů k dítěti v LK (2009 – 2019) 

Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj 
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Graf č. 5 ukazuje rozložení u příbuzenské pěstounské péče z hlediska vztahu k dítěti, kdy 

rozlišuje, zda se jedná o prarodiče, nebo jiné příbuzné.  

 

Graf č. 5: Příbuzenská pěstounská péče - počet příbuzenských pěstounů a rozložení, zda jde o prarodiče nebo 

jiné příbuzné (2009 – 2019) 

Zdroj: Roční výkazy o výkonu SPOD za Liberecký kraj 
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Situační analýza dětí nahlášených do evidence KÚ LK – březen 2020 

Krajský úřad LK vedl k březnu 2020 v evidenci 448 dětí, z nichž 407 bylo umístěno v zařízení 

a 41 dětí se nacházelo u pěstounů na přechodnou dobu.  

 

Tab. č. 1: Aktuální počty dětí, kterým KÚ LK zprostředkovává NRP (k březnu 2020) 

Zdroj: Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK 
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Přehled akcí na rok 2021 

Zde je uveden aktualizovaný plán aktivit na rok 2021, které členové pracovní skupiny 

pro vyhledávání náhradních rodičů plánují realizovat. S ohledem na aktuální epidemiologickou 

situaci není možné s jistotou uvést, že níže uvedené akce se uskuteční. Jedná se tedy o plán, 

který se pravděpodobně bude modifikovat vzhledem k vývoji epidemie Covid-19. Mimo níže 

uvedené akce diskutují členové pracovní skupiny nad zavedením společné průběžné mediální 

kampaně, jejíž koncept není prozatím finálně utvořen. 

 

Leden 

Den pro pěstounskou péči - 5. 1. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 5. 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.  

 

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

potřebují - 7. 1. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 7. 1. 2021 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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 
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Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v knihovně v České Dubu putovní výstavu „Pěstounství jako cesta“. 

Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace s pracovníky z praxe. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 200 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

Rozhovor s vedoucí pobočky Dobré rodiny o .p. s. 

Dobrá rodina o. p .s. vydá rozhovor s vedoucí pobočky v jabloneckém měsíčníku na téma 

pěstounské péče a své činnosti. 

Aktivita má návaznost na cíl „Zvýšit počet zařazených žadatelů do evidence“ a  „Změnit postoje 

laické veřejnosti k NRP". Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 4000 osob. 

 

Únor 

Den pro pěstounskou péči - 2. 2. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 2. 2. 2021 „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. 2. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 4. 2. 2021 od 13:00 do 17:00 neformální 

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

 

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 2020 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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v budově radnice v Hodkovicích nad Mohelkou putovní výstavu 

„Pěstounství jako cesta“. Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace 

s pracovníky z praxe. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 200 osob, které si výstavu prohlédnou. 
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Letáková kampaň 

Rodinné centrum Maják bude v tomto 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 1 000 osob.  

 

Březen 

Mýty o pěstounství – výstava v knihovně  

Rodinné centrum Maják uspořádá v městské knihovně Tanvald výstavu na téma mýty 

v pěstounství.  

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 500 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

Den pro pěstounskou péči - 2. 3. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 2. 3. 2021 „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. 3. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 4. 3. 2021 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. 
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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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v Liberci v obchodním centru Plaza putovní výstavu „Pěstounství 

jako cesta“. Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace s pracovníky z praxe. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 700 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

Duben 

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

potřebují - 1. 4. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 1. 4. 2021 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.  
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Den pro pěstounskou péči - 6. 4. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 6. 4. 2021 „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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v Krajské vědecké knihovně v Liberci putovní výstavu „Pěstounství 

jako cesta“. Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace s pracovníky z praxe. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 700 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

Otevření Domu rodiny 

Rodina v centru otevře Dům rodiny. V rámci oslavy bude zorganizován den otevřených dveří, 

na kterém budou návštěvníci informováni osobně a formou letáků o pěstounské péči. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 1000 osob, které budou otevřením Domu rodiny osloveny. 
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Květen 

Den pro pěstounskou péči - 4. 5. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 4. 5. 2021 „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 - 6. 5. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 6. 5. 2021 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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v prostorách městského úřadu v Chrastavě putovní výstavu 

„Pěstounství jako cesta“. Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace 

s pracovníky z praxe. 
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Aktivita má nepřímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Odhadováno je celkem 200 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

„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 300 osob. 

 

Živá knihovna 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s. uspořádá živou knihovnu. Jedná 

se o akci, na které si veřejnost místo klasické knihy půjčí živou knihu, se kterou si může povídat 

o náhradní rodinné péči. 

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

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 40 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. 

 

Mezinárodní den rodiny 

K Mezinárodnímu dni rodiny (15. 5.) uspořádají členové pracovní skupiny pro vyhledávání 

náhradních rodičů dle svých možností 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.  
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Centrum Protěž uspořádá v případě příznivého počasí výlet pro veřejnost. Farní charita Česká 

Lípa plánuje projekci dokumentů k tématu pěstounské péče a následnou diskusi v prostorách 

CPR. Centrum pro rodinu Náruč plánuje realizovat aktivity pro širokou veřejnost zaměřené 

na osvětu náhradní rodinné péče. Centrum DAR uspořádá den otevřených dveří spojený 

s informačním setkání pro zájemce o pěstounskou péči. Městský úřad Železný Brod plánuje 

setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči.  

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.   

 

Červen 

Den pro pěstounskou péči - 1. 6. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 1. 6. 2021 „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. 6. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 3. 6. 2021 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.  
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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.  

 

Tisková zpráva věnovaná mýtům o pěstounské péči  

Centrum pro rodinu DAR uveřejní v Semilských novinách tiskovou zprávu, ve které zveřejní 

mýtus o pěstounské péči s krátkým komentářem. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 85 osob, které si článek přečtou. 

 

Výstava pěstounství jako cesta 2 

Centrum Protěž uspořádá v obchodním centru Central v Jablonci nad Nisou putovní výstavu 

„Pěstounství jako cesta“. Součástí výstavy bude doprovodný program a konzultace 

s pracovníky z praxe. 

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

směrem)“. Odhadováno je celkem 700 osob, které si výstavu prohlédnou. 

 

„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 200 osob. 
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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.  

 

Červenec 

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

potřebují - 1. 7. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 1. 7. 2021 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.  
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Srpen 

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

potřebují - 5. 8. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 5. 8. 2021 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.  

 

Lucerna pro náhradní rodiče 

Dobrá rodina plánuje na jablonecké přehradě uspořádat Lucernu pro náhradní rodiče. Akce je 

koncipována jako místo kontaktu osob angažovaných v náhradní rodinné péči na území 

Libereckého kraje. Cílem je vzájemné setkání v neformální atmosféře na jablonecké přehradě, 

kde tím vznikne možnost sdílet zkušenosti a společně strávit čas s pěstouny, osvojiteli, 

pracovníky v oboru a samozřejmě zájemci o nějakou formu náhradní rodinné péče.  

Cílem v rámci kampaně je „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním směrem)“ 

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

na 30 osob. 

 

Září 

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

potřebují - 2. 9. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 2. 9. 2021 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. 
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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.  

 

Den pro pěstounskou péči - 7. 9. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 7. 9. 2021 „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.  

 

Konference o pěstounské péči 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá konferenci k pěstounské péči, na které budou 

přednášet odborníci z oblasti náhradní rodinné péče a budou přibližovat aktuální otázky této 

problematiky. 

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. 

 

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.  

 

Letáková kampaň 

Městský úřad Železný Brod zajistí distribuci propagačních materiálů kampaně. 
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Aktivita má přímou návaznost na cíl „Změnit postoje laické veřejnosti k NRP (pozitivním 

směrem)“. Dopad na cílovou skupinu je odhadován na 30 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. 

 

Říjen 

Týden náhradního rodičovství 2021 (TNR) 

Již pátým rokem ve vybraném týdnu v říjnu budou realizátoři organizovat akce 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. Realizátoři kampaně budou v rámci TNR využívat bannery, na kterých jsou uvedeny 

mýty panující o náhradním rodičovství a na několika místech Libereckého kraje bude probíhat 

bannerová kontaktní kampaň.  

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 a budou doplněny zkušenostmi a povídáním pěstounů.  

Farní charita Česká Lípa v rámci TNR uspořádá dva workshopy pro učitele v rámci práce 

s dětmi s poruchami attachmentu a dalšími poruchami chování, které často provázejí děti v PP. 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v rámci TNR osvětovou akci pro veřejnost „I děti se dají 

pěstovat…“. Organizace bude rozdávat letáky, poskytovat rozhovory a bude mít připraveny 

aktivity pro rodiny s dětmi. 

Centrum DAR vydá během TNR v Semilských novinách článek ohledně náhradního 

rodičovství a uspořádá den otevřených dveří spojený se setkáním pro zájemce o pěstounskou 

péči. 

Městský úřad Železný Brod uspořádá besedu „Šance na nový začátek“. 
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Rodina v centru zrealizuje již po třetí facebookovou kampaň, během které bude veřejnost 

seznamována s NRP. Zájem veřejnosti bude posilován informacemi, pro jaké děti jsou hledáni 

náhradní rodiče. Chybět nebudou ani reálné anonymní příběhy. 

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.  

 

Besedy ve školách 

Centrum DAR uspořádá mimo TNR 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. 

 

Listopad 

Den pro pěstounskou péči – 2. 11. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 2. 11. 2021 „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 - 6. 11. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 6. 11. 2021 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. 
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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.  

 

Prosinec 

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

potřebují - 2. 12. 2021 

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádá ve čtvrtek 2. 12. 2021 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.  

 

Den pro pěstounskou péči – 7. 12. 2021 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádá v úterý 7. 12. 2021 „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.  
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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.  

 

Videospoty o náhradní rodinné péči 

Krajský úřad Libereckého kraje zadá externímu dodavateli natočení čtyř krátkých videospotů 

věnujících se tématu náhradní rodinné péče. Videospoty budou sloužit v rámci kampaně 

na vyhledávání nových náhradních rodičů. 

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

na cílovou skupinu je odhadován na 500 osob.  
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Příloha 
 

 

Graf č. 6: Náhradní výchova v ČR (2009 – 2019) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
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Graf č. 7: Počet pěstounů v ČR (2009 – 2019) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV9 

 

 

 

Graf č. 8: Příbuzenská pěstounská péče - počet příbuzenských pěstounů a rozložení, zda jde o prarodiče nebo 

jiné příbuzné (2009 – 2019) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV10 

 
9 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
10 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
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Graf č. 9: Počet žadatelů o jednotlivé formy NRP v ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV11 

  

 
11 https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
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Monitoring kampaně 2019 

Jedná se o monitoring kampaně za rok 2019, protože při tvorbě tohoto akčního plánu nebyla 

dostupná statistická data za rok 2020. 

 Název akce 

Měsíc, ve 

kterém 

se akce 

konala 

Typ akce 
Organizac

e 
Náklady 

Počet 

účastníků/oslovený

ch osob 

1 
Trutnovský den pro 

rodinu 
květen Široká veřejnost 

Centrum 

DAR 

30 000,-

(dotace 

města 

Trutnov) 

3000 

2 Den dětí Turnov červen Široká veřejnost 
Centrum 

DAR 
500,- 2000 

3 
Blátivé dopoledne 

Jilemnice 
červen Široká veřejnost 

Centrum 

DAR 
200,- 200 

/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost 

Pracovní 

skupina 

(společně) 

1000,- nelze určit 

4 
Koncert dětí v PP 

Vrchlabí 
září Široká veřejnost 

Centrum 

DAR (+ 

OSPOD 

Vrchlabí) 

500,- 100 

5 
Food festival 

Vrchlabí 
září Široká veřejnost 

Centrum 

DAR 
1000,- 3000 

6 

TNR – tisková 

zpráva (Semilské 

noviny) 

říjen Široká veřejnost 
Centrum 

DAR 
100,- 500 

7 
TNR – promítání + 

beseda 
říjen 

Informační 

setkání/beseda 

Centrum 

DAR 
200,- 20 

8 Pěstounská péče leden 
Informační 

setkání/beseda 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú. 

3 500,- 1 

9 Pěstounská péče březen 
Informační 

setkání/beseda 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

3 500,- 2 

10 Pěstounská péče duben 
Informační 

setkání/beseda 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

4 000,- 2 

11 Den rodiny květen Široká veřejnost 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

6 000,- 9 rodin 

12 Týden pěstounství červen Široká veřejnost 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

8 000,- 5rodin, 5jednotlivců 
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/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

4 500,- nelze určit 

13 Tisková zpráva září 
Osvětová/publikační 

činnost 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

3 000,- 1000 

14 
„I děti se dají 

pěstovat…“ 
říjen Široká veřejnost 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

25 000,- 30 

15 Pěstounská péče listopad 
Informační 

setkání/beseda 

Centrum 

pro rodinu 

Náruč, z.ú 

3 500,- 2 

16 

Článek do 

Železnobrodského 

zpravodaje 

květen 
Osvětová/ publikační 

činnost 

Město 

Železný 

Brod 

130,- 6000 

17 
Náhradní rodinná 

péče 
květen 

Informační setkání/ 

beseda 

Město 

Železný 

Brod 

820,- 1 

18 Letáková kampaň Září Široká veřejnost 

Město 

Železný 

Brod 

820,- 120 

19 

Náhradní rodinná 

péče – šance na 

nový začátek 

Říjen 
Informační setkání/ 

beseda 

Město 

Železný 

Brod 

820,- 0 

20 

Článek v 

Jablonecké m 

měsíčníku 

leden Široká veřejnost 

Dobrá 

rodina, 

o.p.s. 

0,- 
21450 (počet 

výtisků) 

21 

Přednáška Mgr. 

Martiny Loutné 

“Děti a my” v rámci 

Národního týdne 

manželství 

únor 
informační 

setkání/beseda 

Dobrá 

rodina, 

o.p.s. 

2 000,- 10 

22 

Přednáška Alžběty 

Hláskové “ 

Neurověda v praxi” 

únor 
informační 

setkání/beseda 

Dobrá 

rodina, 

o.p.s. 

4 000,- 50 

/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost 

Pracovní 

skupina 

(společně) 

0,- nelze určit 

23 
TNR – Den na téma 

osvojení 
říjen Široká veřejnost 

Dobrá 

rodina, 

o.p.s. 

1500,- 20 

24 

TNR – Beseda 

s pěstouny o 

náhradním 

rodičovství 

říjen Široká veřejnost 

Dobrá 

rodina, 

o.p.s. 

1500,- 20 



33 

 

25 
Beseda pro 

veřejnost 
duben 

Informační 

setkání/beseda 

Rodina v 

centru 
1 000,- 

Oslovených 300 

osob/účast 2 osoby 

26 Minikampaň 
Duben- 

květen 

Osvětová/publikační 

činnost 

Rodina v 

centru 
2 000,- 

Oslovených 3500 

osob/8 konkrétních 

příspěvků 

(průměrný dosah 

500 lidí) 

27 Beseda pro studenty říjen 
Informační 

setkání/beseda 

Rodina v 

centru 
2 000,- 

Oslovených + 

účastníků 81 osob 

28 TNR říjen Široká veřejnost 
Rodina v 

centru 
10 000,- 

Oslovených 1200 

osob/ účast 2 

/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost 
Rodina v 

centru 
1 500,- nelze určit 

29 Martinské trhy listopad Široká veřejnost 
Rodina v 

centru 
500,- 

Oslovených 10 000 

osob 

30 

Den rodiny, anketa 

na téma umisťování 

sourozeneckých 

skupin do PP 

květen 
Osvětová/publikační 

činnost 
FCHCL 

Provozní, 

časové 
122 

31 

Den pro náhradní 

rodičovství-

projekce s besedou 

říjen 

 
Informační/beseda FCHCL 15 000,- 225 

32 

Den pro náhradní 

rodičovství-

minikonference 

říjen Informační/beseda FCHCL 7 500,- 16 

/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost FCHCL 2 000,- nelze určit 

33 Výstava říjen Široká veřejnost C. Protěž 6 000,- 1000 

34 
Den otevřených 

dveří 
říjen 

Informační 

setkání/beseda 
C. Protěž 1 000,- 14 

/// Výstava na KÚLK srpen Široká veřejnost C. Protěž 300,- nelze určit 

35 

Rozhovor 

s pěstounkou v 

radiu 

květen 
Osvětová/publikační 

činnost 

Amina 

o.p.s. 
0,- 

Nelze odhadnout, 

spíše tisíce 

36 
Beseda se zájemci 

v mateřském centru 
duben 

Informační 

setkání/beseda 

Amina 

o.p.s. 
750,- 6 

37 
Informační stánek 

Tatrhy 
květen 

Osvětová/publikační 

činnost 

Amina 

o.p.s. 
2 000,- 48/500 

38 
Týden náhr. 

rodičovství 
říjen 

Osvětová/publikační 

činnost 

Amina 

o.p.s 
22 500,- 40 

39 

Výtvarné dílny a 

infostánek na akci 

pro rodiny 

říjen 
Osvětová/publikační 

činnost 

Amina 

o.p.s. 
2 000,- 32/400 
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/// 
Výstava na 

KÚLK??? 
říjen Široká veřejnost 

Amina 

o.p.s. 
800,- nelze určit 

40 

Beseda se studenty 

SŠ, obor sociální 

péče 

Prosinec 
Informační 

setkání/beseda 

Amina 

o.p.s. 
400,- 32 

41 Letáková kampaň únor 
Osvětová/publikační 

činnost 

MDC 

Maják 
5 000,- /5 000 

42 DOD březen 
Informační 

setkání/beseda 

MDC 

Maják 
2 000,- 1/1000 

43 
Den rodiny v 

Majáku 
květen Široká veřejnost 

MDC 

Maják 
500,- 0/1000 

44 
Cesta lesem 

pohádek 
červen Široká veřejnost 

MDC 

Maják 
600,- 800/1000 

/// Výstava na KÚ LK srpen Široká veřejnost 
MDC 

Maják 
 nelze určit 

45 
TNR – Po stopách 

rodiny 
říjen Široká veřejnost RC Maják 5 000,- 0/1 000 

46 Tisková zpráva prosinec 
Osvětová/publikační 

činnost 
RC Maják 500,- /2 000 

47 Sociální sítě 

Průběžně 

každý 

měsíc 

Osvětová/publikační 

činnost 
RC Maják 5 000,- /800 

48 

Analýza přístupu 

veřejnosti v 

Libereckém kraji k 

náhradní rodinné 

péči se zaměřením 

na kampaň Mít 

domov a rodinu 

únor 
Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 43 802,- 505 respondentů 

49 

Analýza 

příbuzenské 

pěstounské péče v 

Libereckém kraji 

květen 
Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 38 115,- 50 respondentů 

50 
Tisková zpráva ke 

kampani 
květen 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 

51 

Den otevřených 

dveří KÚ LK – 

hledání informací o 

NRP, skládačka 

loga pro děti 

červen Široká veřejnost KÚ LK 4 800,- 30 

52 Výstava na KÚ LK srpen Široká veřejnost KÚ LK 2 500,- nelze určit 

53 
Tisková zpráva k 

výstavě 
červenec 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 
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54 
Aktualizovaný 

PVNR - tisk 
srpen 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 

15 494,05,- 

 
80 (kusů rozdáno) 

55 Tisková konference září Široká veřejnost KÚ LK 0,- 
816 zhlédnutí k 25. 

11. 2019 

56 4 x o PP říjen 
Informační 

setkání/beseda 
KÚ LK 

6 000,- 

469,20,- 
14 účastníků 

57 
Tisková zpráva k 

TNR 
říjen 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 

58 
Rozhovor s tváří 

TNR 
říjen 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 

59 

Rozhovor 

s realizátorem 

kampaně 

říjen 
Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 

60 
Rozhovor s 

pěstounkou 
říjen 

Osvětová/publikační 

činnost 
KÚ LK 0,- nelze určit 

61 Plakát k TNR říjen Široká veřejnost KÚ LK 

13 973,30,-  

(tvorba, 

modifikace, 

výlep, tisk) 

nelze určit 

/// Tvář TNR říjen Široká veřejnost KÚ LK 2 600,- nelze určit 

 

Celkem akcí náklady 
oslovené 

osoby/účastníci 

61 329 693,55,- 68 282 

Široká veřejnost: 23 

Osvětová/publikační činnost: 20 

Informační setkání/beseda: 18 

 

  



36 

 

 


