
 

 

Projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ 

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535                     

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK 

a pracovníků OSPOD ORP LK 

konaného dne 15. 09. 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

1) Úvod 
- Mgr. Blažková a Bc. Hradiská z Krajského úřadu Libereckého kraje přivítaly přítomné 

v kulturním centru KultiVAR a představily program setkání, které se koná v rámci 

projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ registrační číslo: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňovaní a boj s chudobou“ 

- cílem setkání je prohloubení spolupráce mezi organizacemi, které vyhledávají 

a doprovází náhradní rodiče a sociálními pracovníky, kteří pracují s žadateli o náhradní 

rodinnou péči 

 

2) Shrnutí letošních projektových aktivit související s agendou NRP 

- Týden náhradního rodičovství 5. – 11. 10. 2020 

o bannerová kampaň na několika místech Libereckého kraje – bannery s mýty 

o náhradním rodičovství 

o akce KÚ LK – 7. 10. 2020 „Pěstounství, mýty a realita“ – 15:00 – 19:00, 

KultiVAR 

- konference o náhradní rodinné péči 8. 12. 2020 v multimediálním sále KÚ LK 

- každý první čtvrtek v měsíci akce „Co ještě nevíte o náhradním rodičovství“ – ukázka 

a distribuce letáčku o akci s prosbou o předání informace zájemcům o NRP 

- Mgr. Blažková spolu se zápisem zašle účastníkům plakáty a letáky na pořádané akce 

- realizace všech akcí bude záležet na vývoji epidemiologické situace 

 

3) Skupinová práce – „dotazník“  

- účastníci ve skupinách vymýšleli, na jaká témata či otázky je možné se dotázat všech 

zájemců, kteří se přijdou informovat o náhradní rodinné péči 

- účelem tohoto zjištění by mělo být lepší zacílení kampaně na vyhledávání náhradních 

rodičů (jaká je naše cílová skupina, kde se zájemci o NRP dovídají apod.) 

- smyslem skupinové práce není vytvořit dotazník, který by byl zájemcům předán 

k vyplnění, ale sepsání témat či otázek, které by pracovníci s každým zájemcem 

v úvodním rozhovoru projednali 

- účastníci se domluvili, že zjištění z těchto rozhovorů budou zasílat k rukám Mgr. 

Blažkové, a to vždy poté, co se zájemce přijde informovat (s ohledem na nízký počet 

zájemců tuto formu účastníci zvolili jako nejvhodnější) 

- otázky, na kterých se účastníci shodli: 

o Kde jste se o NRP dozvěděli? 

o Co předcházelo tomu, že jste se přišli informovat? (případně jaká je 

motivace) 

o Jaká je rodinná situace? (zjištění, jaká cílová skupina se chodí ptát na NRP) 
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4) Skupinová práce – „mýty v NRP“  

- účastníkům bylo představeno 8 mýtů, které panují o NRP a které byly vydefinovány 

pracovní skupinou pro vyhledávání náhradních rodičů 

- těchto 8 mýtů bude uvedeno na bannerech, které budou během Týdne náhradního 

rodičovství umístěny na několika místech Libereckého kraje a odborníci na NRP s nimi 

budou seznamovat veřejnost, diskutovat apod. 

- účastníci měli za úkol vybrat tři z těchto mýtů, se kterými se ve své práci nejčastěji 

setkávají a ve skupinách diskutovat o tom, jak tyto mýty boří, jak s nimi pracují, sdílet 

si mezi sebou dobrou praxi 

- následovala diskuse účastníků 

 

5) Závěrečná diskuse účastníků 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 

 

 


