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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 

NRP Náhradní rodinná péče 
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ÚVOD 

 

Kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ v Libereckém kraji 

funguje od roku 2015. Již v roce 2014 se začala scházet Pracovní skupina pro vyhledávání 

náhradních rodičů (dále jen „pracovní skupina“), jejíž počet členů postupně vzrostl na 10. Mezi 

členy pracovní skupiny patří některé organizace z Libereckého kraje, které doprovázejí 

pěstounské rodiny a také zástupci dvou úřadů. Pracovní skupina realizuje aktivity 

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

celého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „krajský úřad“) je jedním ze 

zakládajících členů pracovní skupiny a zajišťuje organizačně společná jednání. Realizace 

aktivit členů pracovní skupiny v rámci kampaně pro rok 2022 vychází z akčního plánu, který 

je hlavním implementačním nástrojem Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů 2018-2022. 

Cílem Výroční zprávy o činnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v kampani pro 

vyhledávání náhradních rodičů za rok 2022 je zhodnotit naplňování aktivit krajského úřadu 

uvedených v akčním plánu na daný rok.   

 

ČINNOST KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE V  ROCE 2022 

 

Od ledna do června 2022 byla náhradní rodinná péče v Libereckém kraji významně podpořena 

aktivitami, které byly realizovány v rámci jedné z klíčových aktivit projektu financovaného 

z Evropského sociálního fondu s názvem „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém 

kraji“. Projekt byl realizován Krajským úřadem Libereckého kraje od 1.10.2019 do 30.6.2022 

a po dobu realizace projektu byla vytvořena pracovní pozice koordinátora aktivit pro náhradní 

rodinnou péči. 

Krajský úřad v roce 2022 v rámci kampaně realizoval níže uvedené činnosti zaměřené na 

podporu náhradní rodinné péče v Libereckém kraji.  

 

Leden 

Tisková zpráva ke kampani  

Byla vydána tisková zpráva „Pěstouni na Liberecku berou péči o děti jako poslání, volají ale po 

zjednodušení procesu“, která shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno 

v roce 2021 mezi náhradními rodiči v Libereckém kraji. Zpráva byla uveřejněna na webu 
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Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz), na webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče 

(www.rodinalk.cz) a byla převzata lokálními médii.  

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci byla realizována putovní bannerová výstava 

se skutečnými příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které panují o 

náhradním rodičovství. 

Webový portál kampaně  

Byl vytvořen externím dodavatelem samostatný webový portál www.rodinalk.cz, který 

obsahuje nejen aktuality a informace z oblasti rodinné politiky Libereckého kraje, ale také 

z oblasti náhradní rodinné péče a kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo 

vzácnost?“. Aktéři věnující se náhradní rodinné péči mohou vkládat své akce zaměřené na 

rodiny v LK do kalendáře akcí. Návštěvníci webu mohou využít možnosti přihlásit se k odběru 

novinek z oblasti náhradní rodinné péče a rodinné politiky Libereckého kraje.  

 

Únor 

Výroční zpráva o činnosti KÚ LK v kampani pro vyhledávání náhradních rodičů za rok 

2021 

Byla vypracovaná Výroční zpráva o činnosti KÚ LK v kampani pro vyhledávání náhradních 

rodičů za rok 2021. Jedná se o třetí výroční zprávu o činnosti KÚ LK v kampani, která shrnuje 

jednotlivé aktivity, které byly krajským úřadem v roce 2021 v rámci kampaně realizovány a 

zahrnuje informace o vývoji náhradní rodinné péče v LK v roce 2021. Výroční zpráva byla 

zveřejněna na webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz). 

Výroční zpráva o činnosti PS VNR v kampani pro vyhledávání náhradních rodičů za rok 

2021 

Byla vypracována Výroční zpráva o činnosti PS VNR v kampani pro vyhledávání náhradních 

rodičů za rok 2021. Jedná se o třetí výroční zprávu o činnosti pracovní skupiny, která shrnuje 

aktivity všech členů pracovní skupiny, které byly v roce 2021 v rámci kampaně realizovány. 

Výroční zpráva byla zveřejněna na webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče 

(www.rodinalk.cz). 

 

 

http://www.rodinalk.cz/
http://www.rodinalk.cz/
http://www.rodinalk.cz/
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Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci byla realizována putovní bannerová výstava 

se skutečnými příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které panují o 

náhradním rodičovství. 

 

Březen 

Vytvoření informačního videospotu a audiospotu ke kampani 

Byl vyhotoven externím dodavatelem informační videospot a audiospot z oblasti náhradní 

rodinné péče, který byl uveřejněn na webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče 

(www.rodinalk.cz), na YouTube kanále Libereckého kraje, na sociálních sítích Libereckého 

kraje a kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ a byl předán 

k užívání odborníkům z Libereckého kraje, kteří se náhradní rodinnou péčí a kampaní zabývají.  

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách OC Plaza Liberec byla realizována putovní bannerová výstava se skutečnými 

příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které panují o náhradním 

rodičovství. 

 

Duben 

Konference k náhradní rodinné péči 

V prostorách MCU Koloseum Liberec se konala druhá konference k náhradní rodinné péči. 

Konference se zúčastnilo okolo 40 odborníků z Libereckého kraje, kteří se náhradní rodinnou 

péčí zabývají. Na konferenci zazněly tyto příspěvky: 

• Rodiny biologické a náhradní pohledem rodinných terapeutů (Mgr. Hana Heindorferová 

a PhDr. David Cichák) 

• Práce se závislými ve vztahu k náhradní rodinné péči (Mgr. Jana A. Koudelková) 

• Náhradní rodinná péče ve světle novely zákona o SPOD (Bc. Radek Šoustal) 

• Životní příběh dítěte – provázení dítěte a jeho blízkých v rámci tranzitní péče (Mgr. 

Lucie Salačová) 

• Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii? Návod na individuální nábor v 7 

krocích (Mgr. Johana Mertová) 
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„Analýza přístupu veřejnosti v Libereckém kraji k náhradní rodinné péči se zaměřením 

na kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ 

Byla zpracována externím dodavatelem „Analýza přístupu veřejnosti v Libereckém kraji 

k náhradní rodinné péči se zaměřením na kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, 

nebo vzácnost?“. Analýza mapuje postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči v Libereckém 

kraji. Součástí analýzy bylo dotazníkové šetření, jehož prostřednictvím byla sebrána data od 

cca 500 respondentů s místem bydliště v Libereckém kraji, ve věku 25-55 let. Analýza zahrnuje 

shrnutí výstupů, grafy, komentáře a srovnání s výzkumy, které byly provedeny v letech 2017 a 

2019.  

„Analýza spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje s aktéry z oblasti pěstounské 

péče na přechodnou dobu“ 

Byla zpracována externím dodavatelem „Analýza spolupráce Krajského úřadu Libereckého 

kraje s aktéry z oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu“. Analýza zahrnovala výstupy 

z dotazníkových šetření, které byly realizovány jednak s pěstouny na přechodnou dobu 

v Libereckém kraji a také s pracovníky tzv. doprovázejících organizací v LK. Cílem bylo 

zlepšení nastavené spolupráce. 

Výstava o kampani 

V Kulturním domě Crystal v České Lípě byla uskutečněna výstava o kampani MÍT DOMOV 

A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, v rámci níž byly představeny mýty a předsudky, 

které o náhradním rodičovství panují a skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje. 

 

Květen 

Tisková zpráva „Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá.“ 

Byla vydána výroční tisková zpráva „Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá.“, 

která shrnuje náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji za rok 2021, počty podaných žádostí 

o výkon NRP, počty zprostředkovaných dětí do NRP a další statistické údaje. Zpráva byla 

uveřejněna na webu Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz), na webu Rodinné politiky LK a 

náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz) a byla převzata lokálními médii.  

Zpravodaj Rodinám - 5. číslo 

Bylo vydáno 5. číslo zpravodaje Rodinám, které obsahuje mimo jiné aktuality a informace 

k náhradní rodinné péči. Ve stálé rubrice Náhradní rodinná péče byl otištěn článek s názvem 

„Jak probíhá psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči“ a dále byl ve 

http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.rodinalk.cz/


  

 

 

7 

 

 

zpravodaji otištěn leták „Pro koho hledáme (náhradní) rodiče?“ (varianta – sourozenci). 

Zpravodaj je distribuován primárně v elektronické verzi. Je k dispozici na webu Rodinné 

politiky LK a náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz). Informace o vydání 5. čísla byla 

zveřejněna na sociálních sítích Libereckého kraje, Rodinné politiky LK a kampaně MÍT 

DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Dále byla vydána tisková zpráva na 

webové stránce Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). V elektronické verzi byl zpravodaj šířen 

přes další aktéry rodinné politiky a náhradní rodinné péče v kraji. V tištěné verzi byl 

distribuován v nákladu 600ks, a to zejména přes mateřská a rodinná centra v kraji přímo 

k rodinám s dětmi. 

 

Červen  

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách OC Fórum Liberec byla realizována putovní bannerová výstava se skutečnými 

příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které panují o náhradním 

rodičovství. 

 

Srpen 

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách Krajského úřadu (v jednotlivých patrech úřadu) byla realizována putovní 

bannerová výstava se skutečnými příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a 

předsudky, které panují o náhradním rodičovství. 

Propagace informačního videospotu k NRP v letních kinech LK 

Informační videospot k NRP byl široké veřejnosti prezentován v letních kinech LK: Kulturní 

centrum Turnov, Liberecká výšina, Letní kino Stráž nad Nisou, Kino na Kolečkách, Letní kino 

Hejnice. 

 

Září 

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách krajského úřadu (v jednotlivých patrech) byla realizována putovní bannerová 

výstava se skutečnými příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které 

panují o náhradním rodičovství.  

http://www.rodinalk.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
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V prostorách Zoo Liberec proběhla dne 9.9. akce Dobrovolnictví je radost, na které byly 

umístěny bannery a informační materiály k NRP. 

Propagace informačního audiospotu k NRP 

Informační audiospot k NRP byl široké veřejnosti prezentován na dvou veřejných akcích 

v Libereckém kraji: 3.9.2022 Liberecký pivní festival (Nám. Dr. E. Beneše, Liberec) a 3.9.2022 

Sport Live (Home Credit Arena, Liberec). 

Propagace informačního videospotu k NRP na veřejných akcích 

Informační videospot k NRP byl široké veřejnosti prezentován na dvou veřejných akcích 

v Libereckém kraji: 3.9.2022 Krajské dožínky 2022 (Frýdlant) a 12.-17.9.2022 (Ne)blázni, 

Turnove! (Fokus, Turnov). 

Propagace informačního videospotu k NRP v letních kinech LK 

Informační videospot k NRP byl široké veřejnosti prezentován v letních kinech LK: Kulturní 

centrum Turnov, Liberecká výšina, Letní kino Stráž nad Nisou, Kino na Kolečkách, Letní kino 

Hejnice. 

Letáková kampaň 

Letáky se 4 typy dětí, pro které hledáme (náhradní) rodiče byly distribuovány prostřednictvím 

akce Desky pro prvňáčky „Jsem (v) první!“, které byly předány všem prvňáčkům základních 

škol v LK na začátku školního roku 2022/2023. 

 

Září – prosinec 

Propagace informačního videospotu k NRP v klasických kinech LK (mimo letní kina) 

V průběhu září-prosince bylo vyjednáno nasazení a občasné promítání informačního 

videospotu k NRP v kinech LK (Kulturní centrum Turnov, Kino Hejnice, Kulturní a 

společenské centrum Alfa Desná, KC kino Železný Brod, Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald, 

Městské kino Nový Bor, Kino Máj Doksy, Městské kino Hodkovice nad Mohelkou, Kino 

Lomnice nad Popelkou, Kino hvězda Kamenický Šenov, Kino Ralsko Mimoň). Četnost 

promítání videospotu byla ponechána na uvážení provozovatelů jednotlivých kin (zejména dle 

věkové struktury návštěvníků jednotlivých promítání). Dále bylo vyjednáno časově omezené 

promítání, a to po dobu měsíce prosinec v kinech Jitřenka Semily, Kino Crystal Česká Lípa, 

Kino Varšava Liberec.   

 



  

 

 

9 

 

 

Říjen  

Týden náhradního rodičovství 2022 – kontaktní kampaň, beseda „Pěstounství – mýty a 

realita“, propagace TNR (plakáty, tisková zpráva) 

V termínu od 17. do 23.10.2022 se uskutečnil 6. ročník Týdne náhradního rodičovství. Během 

tohoto ročníku členové pracovní skupiny uspořádali různé akce na podporu pěstounství. KÚ 

LK spolu s doprovázejícími organizacemi Amina - služby pro rodinu a Centrum Protěž 

uspořádal po dobu tří dnů kontaktní kampaň v centru města Liberce. V rámci osvěty byly u 

stánku s kontaktní kampaní rozmístěny bannery se skutečnými příběhy pěstounství z našeho 

kraje a s mýty a předsudky, které mezi veřejností o NRP panují. Součástí akce byla také dílnička 

pro děti. Pracovníci KÚ LK a doprovázejících organizací s veřejností hovořili na téma 

náhradního rodičovství a případným zájemcům předávali více informací a kontakty na 

organizace, na které je možné se obrátit. V rámci Týdne náhradního rodičovství byla Krajským 

úřadem Libereckého kraje uspořádána beseda „Pěstounství - mýty a realita“, která se 

uskutečnila hybridní formou (prezenčně v Krajské vědecké knihovně v Liberci a on-line přes 

YouTube kanál knihovny). Jednalo se o setkání odborníků a pěstounů, kteří se podělili o své 

zkušenosti a pohledy na náhradní rodičovství. Záznam z akce je nadále k dispozici ke zhlédnutí 

na YouTube kanále knihovny (k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=-

RpvUsdNToE). V rámci propagace Týdne náhradního rodičovství bylo krajským úřadem 

zajištěno grafické zpracování tzv. celokrajského plakátu s přehledem akcí všech 

spoluorganizátorů a 3 realizátoři využili nabídky KÚ LK k zajištění grafického zpracování 

plakátu k jejich akcím, čímž bylo zajištěno u těchto plakátů jednotného grafického vzhledu. 

Dále KÚ LK zajistil výlep celokrajského plakátu a plakátu k besedě „Pěstounství – mýty a 

realita“ na výlepních plochách v Libereckém kraji a také v MHD Liberec. K Týdni náhradního 

rodičovství byla vydána tisková zpráva, která byla uveřejněna na webu Libereckého kraje 

(www.kraj-lbc.cz) a webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz) a 

byla převzata lokálními médii.  

Magazín KRAJ  

Říjnové číslo magazínu KRAJ bylo věnováno propagaci kampaně MÍT DOMOV A RODINU 

„Samozřejmost, nebo vzácnost?“ a 6. ročníku Týdne náhradního rodičovství. Magazín byl 

distribuován v elektronické verzi na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube) a 

webových stránkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz), dále na Facebooku a webu Rodinné 

politiky LK a náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RpvUsdNToE
https://www.youtube.com/watch?v=-RpvUsdNToE
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.rodinalk.cz/
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Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

Putovní bannerová výstava se uskutečnila na dvou akcích v Libereckém kraji: 7.10.2022 

Orientační běh po sociálních službách v Novém Boru a 13.-15.10.2022 Educa Expo v Home 

Credit Areně v Liberci.  

Propagace informačního audiospotu k NRP 

Informační audiospot k NRP byl široké veřejnosti prezentován na veřejné akci v Libereckém 

kraji: 13.-15.10.2022 Educa Expo (Home Credit Arena, Liberec). 

 

Listopad 

Zpravodaj Rodinám - 6. číslo 

Bylo vydáno 6. číslo zpravodaje Rodinám, které obsahuje mimo jiné aktuality a informace 

z oblasti náhradní rodinné péče. V daném čísle byl uveřejněn článek „Proč se stát pěstounem?“ 

informující o vytvoření informačního videospotu ke kampani. Dále byl otištěn plakát 

k proběhlému Týdnu náhradního rodičovství v Libereckém kraji a jeho uskutečnění bylo 

zmíněno v úvodním slovu zpravodaje. Ve stále rubrice Náhradní rodinná péče byl zveřejněn 

článek „Skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje“. V 6. čísle zpravodaje byl také 

otištěn další leták s názvem „Pro koho hledáme (náhradní) rodiče?“ (varianta – zdravotně 

znevýhodněné děti). Zpravodaj je distribuován primárně v elektronické verzi. Je k dispozici na 

webu Rodinné politiky LK a náhradní rodinné péče (www.rodinalk.cz). Vydání zpravodaje 

bylo zveřejněno na sociálních sítích Libereckého kraje, Rodinné politiky LK a kampaně MÍT 

DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ a také byla vydána tisková zpráva na 

webu Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). Zpravodaj je v elektronické verzi šířen 

prostřednictvím dalších aktérů v kraji. V tištěné verzi je distribuován v nákladu 500 ks, a to 

zejména přes mateřská a rodinná centra v kraji přímo k rodinám s dětmi. 

 

Prosinec 

Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství 

V prostorách OC Plaza Liberec byla realizována putovní bannerová výstava se skutečnými 

příběhy pěstounství z Libereckého kraje a s mýty a předsudky, které panují o náhradním 

rodičovství. 

 

http://www.rodinalk.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
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Podpůrné předměty k propagaci kampaně  

Byly zakoupeny podpůrné předměty (Beach flag, skládací prezentační stolek, lité bannery) s 

potiskem loga kampaně a s uvedenou webovou stránkou www.rodinalk.cz. Tyto předměty 

(beach flag a prezentační stolek) budou využívány k propagaci kampaně na akcích 

podporujících rozvoj náhradní rodinné péče a budou zdarma k zapůjčení pro využití na 

takových to akcích pořádaných organizacemi s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany 

dětí a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Lité bannery budou využity k propagaci 

kampaně, a to jejich vyvěšením ve veřejném prostoru ve všech 10 obcích s rozšířenou 

působností.  

Informační materiály k NRP  

Byla dotištěna brožura Něco málo o náhradní rodinné péči a informační letáky k NRP, které 

byly předány doprovázejícím organizacím a orgánům sociálně-právní ochrany dětí obcí 

s rozšířenou působností k další distribuci po kraji.   

Ročenka LK 

Byly otištěny dva skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje v ročence „Rok 2022 

v Libereckém kraji“. Ročenka je distribuována elektronicky i v tištěné verzi a je k dispozici na 

webových stránkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). Vytištěna byla v nákladu 1.200 ks. 

Propagace informačního videospotu k NRP v čekárnách lékařů  

Bylo zajištěno pravidelné každodenní vysílání informačního videospotu k NRP na obrazovkách 

v čekárnách lékařů v celé ČR po celý měsíc prosinec (500 čekáren praktických lékařů, 400 

čekáren pediatrů a 200 čekáren gynekologů).  

------------------------------- 

KÚ LK v průběhu roku 2022 organizoval setkání pro odborníky z Libereckého kraje, kteří se 

náhradní rodinnou péčí zabývají.  

V lednu 2022 se konalo první jednání pracovní skupiny v daném roce, jehož předmětem bylo 

odsouhlasení Akčního plánu pro rok 2022 k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů 2018-

2022 a dále Výroční zprávy o činnosti pracovní skupiny v kampani pro vyhledávání náhradních 

rodičů za rok 2021. Jednání se účastnila jako host také Mgr. Martina Kynčlová z Poradny pro 

rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. V rámci diskuse byla probírána příprava 

žadatelů o NRP, která probíhá v této poradně.  

http://www.rodinalk.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
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V dubnu 2022 se konalo druhé jednání pracovní skupiny, během kterého byl realizován pro 

členy pracovní skupiny interaktivní workshop na téma „Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou 

strategii? Návod na individuální nábor v 7 krocích.“, který vedla Mgr. Johana Mertová. 

Třetí jednání se uskutečnilo v květnu 2022, na které byli pozváni také pracovníci OSPOD 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří se věnují agendě NRP. Toto společné setkání 

bylo realizováno s cílem výměny zkušeností mezi pracovníky doprovázejících organizací a 

pracovníky obecních úřadů. Slouží k předávání informací, sdílení dobré (ale i špatné praxe) a 

nastavení vzájemné spolupráce. V rámci tohoto jednání proběhl pro přítomné workshop na 

téma „Vztahové problémy v rodině“.   

V červnu 2022 proběhlo čtvrté setkání členů pracovní skupiny, kde byla předána informace o 

personální změně vedení kampaně za krajský úřad a setkání bylo věnováno plánování termínu 

a obsahu šestého ročníku Týdne náhradního rodičovství. 

Poslední jednání v roce 2022 bylo uskutečněno v listopadu a probíhalo společně se členy 

Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „poradní sbor“). Všem zúčastněným 

byla představena činnost pracovní skupiny a poradního sboru a přítomni byli obeznámeni se 

záměrem zaměstnanců oddělení sociální práce krajského úřadu sloučit z organizačních důvodů 

obě tyto skupiny do poradního sboru, jehož členové by se od roku 2023 věnovali také realizaci 

kampaně pro vyhledávání náhradních rodičů. Všichni členové pracovní skupiny vyjádřili 

souhlas s jmenováním do poradního sboru.  

 

 

Nezrealizované aktivity plánované na rok 2022 

 

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

potřebují 

Krajský úřad Libereckého kraje plánoval v roce 2022 uspořádat každý první čtvrtek v měsíci  

neformální setkání, na kterém si veřejnost mohla popovídat s pracovnicemi věnujícími se 

agendě NRP, dozvědět se více o dětech, pro které hledá krajský úřad náhradní rodiče a o 

procesu, jak se stát náhradním rodičem. Tato aktivita byla realizována i v předešlých letech. 

Vzhledem k nízkému zájmu široké veřejnosti o tuto nabídku, bylo přistoupeno k jejímu zrušení. 

Krajský den rodiny  

V květnu 2022 byla plánována akce s názvem Krajský den rodiny, která se měla uskutečnit dne 

22.5.2022 v Kulturním a společenském centru Lidové sady v Liberci. Cílem akce byla oslava 
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Mezinárodního dne rodin a výročí 20 let náhradní rodinné péče v Libereckém kraji. Do 

organizace akce byly zapojeny doprovázející organizace a mateřská a rodinná centra 

z Libereckého kraje. Akce musela být zrušena z důvodu nutnosti poskytnutí nouzového 

ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v prostorách Lidových sadů.   

 

PŘEHLED AKTIVIT  

 

 
Název akce Měsíc, ve 

kterém se 

akce konala 

Typ akce Náklady Počet 

účastníků/oslov

ených osob 

1 
Tisková zpráva ke kampani 

leden 
osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

2 
Výroční zpráva o činnosti KÚ 

LK v kampani za rok 2021 
únor 

osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

3 
Výroční zpráva o činnosti PS 

VNR v kampani za rok 2021 
únor 

osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

4 
Vytvoření informačního 

videospotu a audiospotu k NRP 
březen 

osvětová/publikační 

činnost 
127.650 Kč nelze určit 

5 Konference k NRP duben 
informační 

setkání/beseda 
26.928 Kč  37 účastníků 

6 

Analýza přístupu veřejnosti 

v Libereckém kraji k náhradní 

rodinné péči se zaměřením na 

kampaň 

duben 
osvětová/publikační 

činnost 
56.386 Kč  505 respondentů  

7 

Analýza spolupráce KÚ LK 

s aktéry z oblasti pěstounské 

péče na přechodnou dobu 

duben 
osvětová/publikační 

činnost 
34.485 Kč  50 respondentů 

8 Výstava o kampani duben 
osvětová/publikační 

činnost 
3.874 Kč  nelze určit 

9 
Výroční tisková zpráva ke 

kampani 
květen 

osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

10 Zpravodaj Rodinám – 5. číslo květen 
osvětová/publikační 

činnost 
29.654 Kč 

nelze určit 

vytištěno v 

nákladu 600 ks 

11 Letáková kampaň září 
osvětová/publikační 

činnost 
5.657 Kč 

5.000 rodin 

prvňáčků v LK 

12 TNR – kontaktní kampaň říjen široká veřejnost 0 Kč 75/12 
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Název akce Měsíc, ve 

kterém se 

akce konala 

Typ akce Náklady Počet 

účastníků/oslov

ených osob 

13 

TNR – beseda Pěstounství mýty 

a realita (realizováno prezenčně 

i on-line + možnost zhlédnutí 

záznamu po skončení akce) 

říjen 
informační 

setkání/beseda 
3.300 Kč 

2 účastníci 

prezenčně 

6 účastníků on-

line živě 

218 zhlédnutí 

záznamu  

(k 24.2.2023) 

14 TNR plakáty (tvorba a výlep) říjen 
osvětová/publikační 

činnost 
45.500 Kč nelze určit 

15 Tisková zpráva k TNR říjen 
osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

16 Magazín KRAJ říjen 
osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč nelze určit 

17 Zpravodaj Rodinám – 6. číslo listopad 
osvětová/publikační 

činnost 
32.866 Kč 

nelze určit 

vytištěno v 

nákladu 500 ks 

18 
Podpůrné předměty k propagaci 

kampaně  
prosinec široká veřejnost 21.355 Kč  nelze určit 

19 

Informační materiály k NRP 

(letáky, brožura Něco málo o 

NRP) 

prosinec 
osvětová/publikační 

činnost 
37.907 Kč 

nelze určit 

vytištěno 

v nákladu: 

• 200 ks 

brožura  

• 4.530 ks 

leták 

v různých 

formátech 

20 
Článek v ročence Libereckého 

kraje 
prosinec 

osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč 

nelze určit 

vytištěno 

v nákladu 1.200 

ks 

21 

Putovní bannerová výstava 

leden-únor 

KVKLI  

široká veřejnost 0 Kč nelze určit 

22 

březen 

OC Plaza 

Liberec 

23 

červen 

OC Forum 

Liberec 

24 
srpen- září 

KÚ LK 
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Název akce Měsíc, ve 

kterém se 

akce konala 

Typ akce Náklady Počet 

účastníků/oslov

ených osob 

25 

9.9.2022 

akce 

Dobrovolnic

tví je radost  

26 

7.10.2022 

akce 

Orientační 

běh po 

sociálních 

službách  

27 

13.-

15.10.2022 

akce Educa 

Expo  

28 

prosinec 

OC Plaza 

Liberec 

29 

Propagace informačního 

audiospotu k NRP 

3.9.2022 

akce 

Liberecký 

pivní festival 

osvětová/publikační 

činnost 

 

0 Kč nelze určit 30 

3.9.2022 

akce Sport 

Live 

31 

13.-

15.10.2022 

akce Educa 

Expo 

32 

Propagace 

informačního 

videospotu k 

NRP 

letní kina LK srpen-září 

osvětová/publikační 

činnost 

0 Kč nelze určit 

33 
klasická kina 

LK 
září-prosinec 24.835 Kč  nelze určit 

34 
čekárny lékařů 

ČR 
prosinec 12.500 Kč  

1.250.000 

diváků (osoby 

ve věku 15+)  

35 

veřejné akce: 

• 12.-

17.9.2022 

akce 

(Ne)blázni, 

Turnove! 

• 3.9.2022 

akce 

Krajské 

dožínky 

2022 

září 0 Kč nelze určit 
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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE V  LIBERECKÉM KRAJI  

 

Za rok 2022 bylo na krajském úřadě přijato celkem 42 žádostí o vykonávání náhradní rodinné 

péče, z toho bylo 16 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 15 žádostí o zařazení do evidence 

pěstounů a 11 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu.  

V roce 2022 bylo Libereckým krajem zprostředkováno 35 dětí do náhradní rodinné péče, z toho 

22 dětem bylo zprostředkováno osvojení (15 těchto dětí bylo umístěno do osvojení přímo 

z porodnice). Třinácti dětem byla zprostředkovaná pěstounská péče. Z toho se jednalo o 3 

sourozenecké dvojice (6 dětí).  

Do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo v roce 2022 svěřeno 31 dětí z Libereckého kraje. 

Nejedná se o zprostředkovanou péči, do pěstounské péče na přechodnou dobu přicházejí děti 

na základě usnesení o předběžném opatření bez předchozího zprostředkování. Jedná se o akutní 

řešení krizové situace v rodině tak, aby dítě nemuselo být umístěno do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. 

Níže jsou uvedeny grafy.  

První graf ukazuje počty žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče, které byly na KÚ LK 

podané v letech 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Graf zachycuje všechny druhy podaných 

žádostí – žádosti o osvojení, pěstounskou péči i pěstounskou péči na přechodnou dobu.  

 
Název akce Měsíc, ve 

kterém se 

akce konala 

Typ akce Náklady Počet 

účastníků/oslov

ených osob 

36 Facebook stránka kampaně 
leden-

prosinec 

osvětová/publikační 

činnost 
0 Kč 

36.440 lidí, kteří 

zobrazili 

jakýkoliv obsah 

této stránky 

nebo o této 

stránce  

37 Webový portál kampaně  
leden-

prosinec 

osvětová/publikační 

činnost 
234.607 Kč 

4.618 zobrazení 

webu 

Celkové vynaložené náklady 697.504 Kč 
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Graf č. 1: Počet podaných žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče v LK v letech 2018-2022 

 

Druhý graf ukazuje počet dětí, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná péče v letech 

2018-2022, nebo byly svěřeny do pěstounské péče na přechodnou dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Počet dětí, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče), nebo byly 

svěřeny do pěstounské péče na přechodnou dobu v letech 2018-2022 
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Není možné dávat do souvislosti počet podaných žádostí za daný rok s počtem 

zprostředkovaných dětí do NRP. Důvodem je např. to, že celý proces od podání žádosti přes 

odborné posuzování, přípravu žadatele a jeho případné zařazení trvá cca jeden rok – pokud tedy 

žadatel podá svoji žádost v jednom kalendářním roce, nedá se obecně určit, zda bude zařazen 

do evidence v tomtéž roce, nebo roce následujícím (a to za situace, že je rozhodnuto, že do 

evidence žadatelů o NRP bude zařazen a také záleží, ve kterém roce bude vytipován jako 

vhodný náhradní rodič). 

Třetí a čtvrtý graf se věnují zprostředkované náhradní rodinné péči, tedy osvojení a pěstounské 

péči. Grafy ukazují počty dětí, které jsou tzv. minoritního etnika, nebo jsou v sourozenecké 

skupině a byla jim zprostředkovaná náhradní rodinná péče v letech 2018-2022. 

 

Graf č. 3: Počet sourozeneckých skupin a absolutní počet dětí ze sourozeneckých skupin, kterým byla 

zprostředkovaná NRP v letech 2018-2022 

 

Když se zaměříme na zprostředkování náhradní rodinné péče (tedy na osvojení a pěstounskou 

péči), můžeme sledovat z celkového počtu dětí, kterým byla NRP zprostředkovaná, i další 

kritéria – např. počet dětí minoritního etnika, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná 

péče a počet sourozeneckých skupin, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná péče.  
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Vývoj počtu zprostředkování náhradní rodinné péče specifickým skupinám dětí (děti 

minoritního etnika a sourozenecké skupiny) musíme nahlížet v širším kontextu. Např. počet 

sourozeneckých skupin, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná péče, je ve sledovaných 

letech téměř totožný. Důležité je zmínit, že v letech 2018 a 2019 se jednalo o sourozenecké 

dvojice, kdežto v roce 2020 se jednalo o šestičlennou, tříčlennou a dvoučlennou sourozeneckou 

skupinu. V roce 2021 se jednalo o jednu tříčlennou sourozeneckou skupinu (osvojení) a dvě 

dvojčlenné sourozenecké skupiny (pěstounská péče) a v roce 2022 šlo o tři dvojčlenné 

sourozenecké skupiny. Pravá část grafu pak ukazuje absolutní počet dětí ze sourozeneckých 

skupin, kterým byla zprostředkovaná NRP.  

Vývoj počtu dětí minoritního etnika, kterým byla zprostředkovaná náhradní rodinná péče 

(osvojení a pěstounská péče) je uveden v grafu níže. V roce 2022 bylo 1 dítě minoritního etnika 

zprostředkováno do osvojení, do pěstounské péče byly zprostředkovány 2 děti minoritního 

etnika (z toho 1 bylo částečně minoritní).  

Graf č. 4: Počet dětí minoritního etnika, kterým byla zprostředkovaná NRP v letech 2018-2022 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Printscreen webového portálu www.rodinalk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodinalk.cz/
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Příloha č. 2: Printscreen informačního videospotu k NRP (dostupné na www.rodinalk.cz) 

 

Příloha č. 3: Konference k náhradní rodinné péči 
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Příloha č. 4: Zpravodaj Rodinám č. 5 a 6 
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Příloha č. 5: Týden náhradního rodičovství 
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Příloha č. 6: Týden náhradního rodičovství – beseda „Pěstounství – mýty a realita“  

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Týden náhradního rodičovství – kontaktní kampaň  
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Příloha č. 8: Putovní bannerová výstava Příběhy pěstounství  

 

 

 

 

 

 

 

 

Běh po sociálních službách Nový Bor  OC Plaza Liberec  

Krajská vědecká knihovna Liberec  OC Central Jablonec nad Nisou  


