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SEZNAM POUŽITÝCH  ZKRATEK 

 

KÚ LK  Krajský úřad Libereckého kraje 

LK  Liberecký kraj 

PS VNR  Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů 

TNR  Týden náhradního rodičovství 
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ÚVOD  

 

Kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ v Libereckém kraji funguje od roku 

2015. Již o rok dříve se začala scházet pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů, jejíž počet 

členů postupně vzrostl na 10. Liberecký kraj je jedním ze zakládajících členů. Pracovní skupina realizuje 

aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost na území 

celého kraje. 

Krajský úřad Libereckého kraje je jedním za členů pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů 

a jako takový pořádá akce zaměřené na vyhledávání náhradních rodičů. Od října 2019 je realizován 

projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, v rámci kterého je jednou z klíčových 

aktivit podpora náhradní rodinné péče.  Díky projektu je vytvořena pracovní pozice koordinátora aktivit 

náhradní rodinné péče, která byla v roce 2019 obsazena půl úvazkem.  

 

 

ČINNOST KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE V ROCE 2019 

 

Krajský úřad Libereckého kraje v roce 2019 v rámci kampaně realizoval níže uvedené činnosti 

zaměřené na podporu náhradní rodinné péče v Libereckém kraji.  

V únoru 2019 byla vypracována externím dodavatelem „Analýza přístupu veřejnosti v Libereckém kraji 

k náhradní rodinné péči se zaměřením na kampaň Mít domov a rodinu – „Samozřejmost nebo 

vzácnost?“. 

V květnu 2019 bylo zadáno vypracování Analýzy příbuzenské pěstounské péče v Libereckém kraji. 

Výstupy z této analýzy budou použity v projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém 

kraji“, ve kterém jsou plánovány 3 workshopy s odborníky k tématu příbuzenské pěstounské péče, na 

kterých se bude pracovat se třemi nejvýznamnějšími tématy, které z analýzy vyplynuly.  

V květnu 2019 vyšla Výroční tisková zpráva ke kampani Mít domov a rodinu – „Samozřejmost nebo 

vzácnost?“, která byla publikována na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje. 

V rámci Dne otevřených dveří Krajského úřadu Libereckého kraje, který se konal v červnu 2019, byla 

pro návštěvníky uspořádána napříč odbory krajského úřadu vědomostní soutěž. Odbor sociálních věcí 

„zapojil“ do soutěže informační bannery o náhradní rodinné péči a skládačku pro nejmenší a 

návštěvníci byli seznamováni s tématem náhradní rodinné péče. 

Ve dnech 5. – 27. srpna 2019 byla umístěna ve vstupní hale Krajského úřadu Libereckého kraje výstava 

ke kampani Mít domov a rodinu – „Samozřejmost nebo vzácnost?“, na které byly prezentovány aktivity 

členů pracovní skupiny pro vyhledání náhradních rodičů. K výstavě byla publikována tisková zpráva, 

která byla umístěna na webu krajského úřadu a která byla převzata místními tiskovinami. 
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V říjnu 2019 se již tradičně konal Týden náhradního rodičovství. Mediální tváří Týdne náhradního 

rodičovství se stal herec Karel Zima, který se zúčastnil tiskové konference pořádané k Týdnu 

náhradního rodičovství. V průběhu týdne byly kromě samotných akcí pro veřejnost do médií otisknuty 

rozhovory s náhradními rodiči, s realizátory kampaně nebo s tváří týdne.  Krajský úřad Libereckého 

kraje uspořádal sérii 4 přednášek k tématu náhradního rodičovství. 

 

PŘEHLED AKTIVIT  

 

Název Měsíc Typ akce Náklady 
Počet 

účastníků/oslovených 
osob 

1. 

Analýza přístupu 
veřejnosti v Libereckém 
kraji k náhradní 
rodinné péči se 
zaměřením na kampaň 
Mít domov a rodinu 

únor 
Osvětová/publikační 
činnost 

43 802 Kč s 
DPH 

505 respondentů 

2. 
Analýza příbuzenské 
pěstounské péče v 
Libereckém kraji 

květen 
Osvětová/publikační 
činnost 

38 115 Kč s 
DPH 

50 respondentů 

3. 
Tisková zpráva ke 
kampani 

květen 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 

4. 

Den otevřených dveří 
KÚ LK – hledání 
informací o NRP, 
skládačka loga pro děti 

červen Široká veřejnost 4 800 Kč 30 

5. Výstava na KÚ LK srpen Široká veřejnost 2 500 Kč nelze určit 

6. 
Tisková zpráva k 
výstavě 

červenec 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 

7. Aktualizovaný PVNR srpen 
Osvětová/publikační 
činnost 

15 494,05 Kč 
s DPH 

80 (kusů rozdáno) 

8. Tisková konference září Široká veřejnost  
816 zhlédnutí k 25. 
11. 2019 

9. 4 x o PP říjen 
Informační 
setkání/beseda 

6 000 Kč 

469,20 Kč 
(občerstvení) 

14 účastníků 

10. Tisková zpráva k TNR říjen 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 

11. Rozhovor s tváří TNR říjen 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 
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12. 
Rozhovor 
s realizátorem 
kampaně 

říjen 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 

13. Rozhovor s pěstounkou říjen 
Osvětová/publikační 
činnost 

0 Kč nelze určit 

14. Plakát k TNR říjen Široká veřejnost 

13 973,30 Kč 
(tvorba, 
modifikace, 
výlep, tisk) 

nelze určit 

15. Tvář TNR říjen Široká veřejnost 2 600 Kč nelze určit 

 

 

ZÁVĚR  

 

Za rok 2019 bylo na krajském úřadě přijato 41 žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče, z toho bylo 

20 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 14 žádostí o zařazení do evidence pěstounů a 7 žádostí 

o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu.  

V roce 2019 bylo Libereckým krajem zprostředkováno 29 dětí do náhradní rodinné péče, z toho 8 dětí 

z LK bylo svěřeno do péče budoucích pěstounů a 21 dětí bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů. 

Pokud se zaměříme na téma loňského roku, kterým byly sourozenecké skupiny, musíme zmínit, že 

v loňském roce převzali žadatelé z Libereckého kraje jednu tříčlennou sourozeneckou skupinu, další 

žadatelé z LK převzali dvoučlennou sourozeneckou skupinu a jiní žadatelé z LK dvoučlennou 

sourozeneckou skupinu dětí z jiného kraje. 

V roce 2020 chce Krajský úřad Libereckého kraje své aktivity posílit a zefektivnit tak realizovanou 

kampaň. 

 

 

 

 

 

 

 


