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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. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů 

a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost na území celého kraje. 

Rok 2020 byl poznamenán pandemií Covid-19. Různá protiepidemická omezení a nařízení vlády se 

dotkla také naplánovaných aktivit, které byly uvedeny v Akčním plánu pro vyhledávání náhradních 

rodičů na rok 2020. Tento rok si tedy vyžádal vysokou míru flexibility, nekonečného posouvání, změn 

nebo rušení naplánovaných akcí. 

 

ČLENOVÉ PS VNR 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce Liberec 

Centrum Protěž, z. ú. Liberec 

Centrum pro rodinu Náruč, z. s. Turnov 

Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s. – Centrum DAR Semily 

Rodina v centru, z. ú. Nový Bor 

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

Městský úřad Železný Brod Železný Brod 

Rodinné centrum Maják, z. s. Tanvald Tanvald 

Farní charita Česká Lípa Česká Lípa 

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

 

 

ČINNOST PS VNR V ROCE 2020 

 

Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů se domluvila, že v roce 2020 se kampaň bude 

zaměřovat na mýty, které kolem náhradní rodinné péče panují. Během roku 2020 se pod hlavičkou 

kampaně v Libereckém kraji zrealizovalo 39 akcí, na které bylo vynaloženo 128 223,88 Kč. Počet akcí 

byl oproti loňskému roku nižší, důvodem byla epidemická situace. Původně plánovaných akcí bylo 

celkem 77. Z nich se však 38 nezrealizovalo.  
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Nejvíce zrealizovaných akcí se zaměřovalo na širokou veřejnost (22), srovnatelně bylo akcí typu 

osvětová/publikační činnost (8) a informační setkání/beseda (9). 

 

 

 

V říjnu 2020 se již tradičně konal Týden náhradního rodičovství. Bohužel i tento týden byl poznamenán 

epidemickou situací. KÚ LK s některými dalšími členy PS VNR realizoval kontaktní kampaň „Mýty 

v NRP“. Pracovní skupina společně naformulovala osm nejčastějších mýtů, které ohledně NRP panují 

a ke každému z mýtů uvedla vysvětlení. Vzniklo tak osm bannerů, na kterých byly tyto mýty popsány 

a vysvětleny. Bannery byly během Týdne náhradního rodičovství umístěny na několika místech 

v Libereckém kraji. KÚ LK spolu s organizacemi Amina o.p.s. a Centrum Protěž z.ú. umístili bannerovou 

kampaň do centra města Liberce. Farní charita Česká Lípa měla bannery umístěny mezi obchodními 

domy v centru České Lípy. Centrum pro rodinu Náruč umístilo bannery do vestibulu Nové radnice 

v Turnově. V Semilech vystavovalo bannery centrum Domov a rodina, a to před městským úřadem 

na Riegerově náměstí.  Během Týdne náhradního rodičovství u vystavených bannerů byli přítomni 

zástupci jednotlivých organizací, kteří s veřejností hovořili na téma náhradního rodičovství a případným 

zájemcům předávali více informací a kontakty na organizace, kam je možné se obrátit. Během TNR byly 

upořádány ostatními členy PS VNR další akce, které byly s ohledem na epidemickou situaci upraveny 

tak, aby mohly proběhnout. Realizována tak byla např. facebooková kampaň věnující se mýtům 

v náhradním rodičovství. Všechny plakáty, které byly vytvořeny na TNR, jsou v příloze tohoto 

dokumentu. Výčet všech akcí, které byly v roce 2020 uspořádány, je uveden v monitoringu akcí za rok 

2020. 

 

 

široká veřejnost
56%

osvětová/publikační 
činnost

21%

informační 
setkání/beseda

23%

Rozdělení zrealizovaných akcí dle jejich zaměření

široká veřejnost osvětová/publikační činnost informační setkání/beseda
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PŘEHLED AKCÍ  

 

Zde je uveden monitoring uspořádaných akcí za rok 2020. V monitoringu jsou sledovány i finančními 

náklady a počet oslovených účastníků nebo osob, které se akce zúčastnily. 

Počet Název akce 

Měsíc, ve 
kterém se 

akce 
konala 

Typ akce Organizace Náklady 
Počet 

účastníků/oslovených 
osob 

1 
Kontaktní kampaň Mýty 
v pěstounské péči1 

říjen Široká veřejnost 
Amina o.p.s., 
KÚLK, Centrum 
Protěž 

4800 Kč 
66 účastníků (z toho 24 
zájemců o PP, dále 13 
dětí) 

2 Výstava „Mýty v PP“ říjen Široká veřejnost Centrum DAR 

4 500 Kč 2000 oslovených osob 3 Výstava „Mýty v PP“ listopad Široká veřejnost Centrum DAR 

4 Výstava „Mýty v PP“ prosinec Široká veřejnost Centrum DAR 

5 
Výstava: „Stali jsme se 
pěstouny…“ 

září Široká veřejnost Centrum Protěž 8 225 Kč 20 účastníků 

6 
Výstava: „Stali jsme se 
pěstouny…“ 

říjen Široká veřejnost Centrum Protěž 9 490 Kč 10 účastníků 

/// 
Kontaktní kampaň Mýty 
v pěstounské péči 

říjen Široká veřejnost 
Centrum 
Protěž, KÚ LK, 
Amina 

0 Kč viz akce 1 

7 
Lucerna pro náhradní 
rodiče 

srpen Široká veřejnost Dobrá rodina 2 000 Kč 5 účastníků 

8 
Týden náhradního 
rodičovství 

říjen Široká veřejnost Dobrá rodina 500 Kč 0 účastníků 

9 
Výstava Mýty v 
pěstounství 

říjen Široká veřejnost FCH Česká Lípa 11 000 Kč nelze určit 

10 
Workshopy pro 
veřejnost v rámci TNR 

říjen Široká veřejnost FCH Česká Lípa 5 000 Kč 70 účastníků 

11 
Mýty v pěstounství na 
FB 

listopad 
Osvětová/publikační 
činnost 

FCH Česká Lípa 

0 Kč nelze určit 

12 
Mýty v pěstounství na 
FB 

prosinec 
Osvětová/publikační 
činnost 

FCH Česká Lípa 

13 Letáková kampaň září Široká veřejnost 
MěÚ Železný 
Brod 

820 Kč 120 oslovených osob 

14 
Článek do 
Železnobrodského 
zpravodaje 

říjen 
Osvětová/ 
publikační činnost 

MěÚ Železný 
Brod 

130 Kč 6 000 oslovených osob 

15 Letáková kampaň únor 
Osvětová/publikační 
činnost 

RC Maják 2 000 Kč 5 000 oslovených osob 

16 Den rodiny v Majáku květen 
Minikampaň – FB 
(6x) – široká 
veřejnost 

RC Maják 

1 500 Kč 300 oslovených osob 

17 Den rodiny v Majáku červen 
Minikampaň – FB 
(6x) – široká 
veřejnost 

RC Maják 

18 
Rodinná grilovačka v 
Majáku 

červen 
Informační 
setkání/beseda 

RC Maják 1 500 Kč 200 účastníků 

19 TNR – kampaň - mýty říjen Široká veřejnost RC Maják 7 500 Kč 20 účastníků 

20 
Tisková zpráva – mýty o 
PP 

listopad 
Osvětová/publikační 
činnost 

RC Maják 

500 Kč 2 000 oslovených osob 

21 
Tisková zpráva – mýty o 
PP 

prosinec 
Osvětová/publikační 
činnost 

RC Maják 

 
1 Tuto akci společně realizovala Amina, Centrum Protěž a KÚ LK – do celkového počtu je počítána pouze jednou 
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22 Sociální sítě průběžně Široká veřejnost RC Maják 2 500 Kč 300 oslovených osob 

23 Běh Slavíček září Široká veřejnost Rodina v centru 2000 Kč 1 000 oslovených osob 

24 TNR říjen Široká veřejnost Rodina v centru 5 000 Kč 1 200 oslovených osob 

25 
Den pro pěstounskou 
péči 

leden 
Informační 
setkání/beseda 

CPR Náruč 1 000 Kč 3 účastníci 

26 
Den pro pěstounskou 
péči 

únor 
Informační 
setkání/beseda 

CPR Náruč 1 000 Kč 3 účastníci 

27 
Den pro pěstounskou 
péči 

září 
Informační 
setkání/beseda 

CPR Náruč 1 000 Kč 2 účastníci 

28 Mýty o PP - výstava říjen Široká veřejnost CPR Náruč 10 000 Kč nelze určit 

29 
Den pro pěstounskou 
péči – beseda na téma 
Mýty o PP 

říjen 
Informační 
setkání/beseda 

CPR Náruč 1 500 Kč 1 účastník 

30 
Výroční zpráva o 
činnosti KÚ LK za rok 
2019 

únor Široká veřejnost KÚ LK 0 Kč nelze určit 

31 
Výroční zpráva o 
činnosti PS VNR za rok 
2019 

únor Široká veřejnost KÚ LK 0 Kč nelze určit 

32 
Tisková zpráva ke 
kampani 

květen 
Osvětová/publikační 
činnost 

KÚ LK 0 Kč nelze určit 

33 
Co ještě nevíte o 
náhradním rodičovství 

červen 
Informační 
setkání/beseda 

KÚ LK 

12 539 Kč 695 oslovených osob 

34 
Co ještě nevíte o 
náhradním rodičovství 

červenec 
Informační 
setkání/beseda 

KÚ LK 

35 
Co ještě nevíte o 
náhradním rodičovství 

srpen 
Informační 
setkání/beseda 

KÚ LK 

36 
Co ještě nevíte o 
náhradním rodičovství 

září 
Informační 
setkání/beseda 

KÚ LK 

/// 
Kontaktní kampaň Mýty 
v pěstounské péči 

říjen Široká veřejnost 
KÚ LK, Centrum 
Protěž, Amina 

32 219,88 Kč viz akce 1 

37 Tisková zpráva k TNR říjen 
Osvětová/publikační 
činnost 

KÚ LK 0 Kč nelze určit 

38 Plakáty k TNR říjen Široká veřejnost KÚ LK 11 368,83 Kč nelze určit 

39 FB stránky kampaně průběžně Široká veřejnost KÚ LK 0 Kč nelze určit 

Celkem akcí 39 
Náklady 
128 223,88 Kč 

18 615 oslovených osob 
400 účastníků 

Široká veřejnost: 22 

Osvětová/publikační činnost: 8 

Informační setkání/beseda: 9 

 

Níže jsou u jednotlivých organizací uvedeny akce, které byly členy PS VNR naplánované, ale s ohledem 

na epidemickou situaci nebyly v roce 2020 zrealizované. Celkem nebylo uspořádáno 38 původně 

plánovaných akcí.  
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Amina o.p.s.: 

• Informační stánek s dílnou pro děti na akci pro rodiny s dětmi (S rodinou do Vesce), měsíc 

květen, přeloženo na září a také nerealizováno. 

• Informační stánek s dílnou pro děti na akci pro rodiny s dětmi na Víle Izeríně - říjen.  

• Příběhy pěstounství v nás a kolem nás, v rámci Týdne náhradního rodičovství - říjen. 

Centrum DAR: 

• Den dětí  (Turnov) – červen. 

• Blátivé dopoledne (Jilemnice) – červen. 

• Food festival (Vrchlabí) – září. 

• Besedy ve školách (Semily) – říjen. 

Centrum Protěž: 

• Výstava „Stali jsme se pěstouny…“ nemohla být realizována v plném rozsahu. Byla zrušena 

Vernisáž a beseda s odborníky z praxe zaměřena na širokou veřejnost, což mělo významný 

dopad na počet oslovených osob a účastníků. 

Dobrá rodina: 

• Přednáška pro veřejnost - únor. 

• Den otevřených dveří - duben. 

• Přednáška pro veřejnost – květen. 

• Přednáška pro veřejnost - září. 

• Tisková zpráva - prosinec.  

Farní charita Česká Lípa: 

• Projekce dokumentu k tématu PP s diskuzí v prostorách CPR - květen. 

• V rámci TNR nebyla uspořádaná projekce 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. 

MěÚ Železný Brod: 

• Článek do Železnobrodského zpravodaje – květen. 

• Setkání zájemců o téma NRP – květen. 

• Beseda v rámci TNR – říjen. 

RC Maják: 

• Den otevřených dveří – březen.  

• Cesta lesem pohádek – červen.  
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Rodina v centru: 

• Besedy pro studenty – říjen. 

• Martinské trhy – listopad. 

CRP Náruč: 

• Den pro pěstounskou péči – březen, duben, květen, červen, listopad, prosinec. 

• Kampaň v rámci Staročeských řemeslných trhů v Turnově - „I děti se dají pěstovat...“ – květen, 

červen. 

KÚ LK: 

• Co ještě nevíte o náhradním rodičovství – nebylo realizováno v měsících říjen, listopad, 

prosinec. 

• Den otevřených dveří Krajského úřadu LK, v rámci kterého byla plánovaná tematická aktivita 

o NRP pro veřejnost – červen. 

• „Pěstounství, mýty a realita“ – povídání odborníků a pěstounů k tématu náhradní rodinné péče 

v rámci Týdne náhradního rodičovství – říjen. 

• Konference o pěstounské péči (místo ní bude v roce 2021 vydán sborník příspěvků k NRP) – 

prosinec. 

 

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO VYHLEDÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ  

 

První jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů proběhlo v roce 2020 v červnu 

(termín byl posunut z původně plánovaného březnového setkání). Setkání členů PS VNR bylo spojeno 

s praktickým seminářem pro členy pracovní skupiny na téma „Kompetence jednotlivých aktérů 

kampaně zaměřené na hledání nových náhradních rodičů“, jehož lektorkou byla Mgr. Johana Mertová.  

Další setkání pracovní skupiny se uskutečnilo v září 2020 a na setkání byli pozváni zástupci obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji - pracovníci, kteří se věnují agendě NRP. Toto 

společné setkání je realizováno pravidelně jednou ročně s cílem výměny zkušeností mezi pracovníky 

doprovázejících organizací a pracovníky obecních úřadů, předávání informací, sdílení dobré 

(ale i špatné praxe) a nastavení vzájemné spolupráce. Ve stejný den pak byl zrealizován první workshop 

k tématu příbuzenské pěstounské péče, kterého se účastnili členové PS VNR a pracovníci OSPOD ORP 

LK, kteří se věnují náhradní rodinné péči. Tématem workshopu byly „Nedostatečné výchovné 

kompetence příbuzenských pěstounů“. Téma bylo zvoleno na základě výsledků „Analýzy příbuzenské 

pěstounské péče v LK“, která byla externím dodavatelem vypracována v rámci předchozího projektu. 

Workshopem provázela facilitátorka PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.  

Třetí setkání členů PS VNR se uskutečnilo v listopadu 2020 a bylo realizováno on-line formou. 

Na setkání navazoval pro členy PS VNR praktický seminář na téma „Kritéria odborného posuzování 

zájemce o NRP a sociální práce se zájemcem o NRP“, jehož lektorkou byla Mgr. Johana Mertová. 
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PŘÍLOHY  

 

Přiloženy jsou všechny plakáty, které byly vytvořeny na akce pořádané během Týdne náhradního 

rodičovství. Na prvním plakátu jsou uvedeny plánované akce všech členů pracovní skupiny 

pro vyhledávání náhradních rodičů. Ostatní plakáty jsou vždy za jednotlivé organizace. Plakáty vznikly 

v době, kdy všichni členové pracovní skupiny plánovali akce bez omezení. Situace se však rychle měnila, 

ne všechny akce uvedené na plakátech byly zrealizovány. 
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Fotografie zachycující bannerovou kampaň „Mýty v NRP“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


