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Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK 

 

konaného dne 10. 11. 2020 – online, platforma Zoom 

 

Přítomni: dle prezenční listiny a printscreenu z aplikace Zoom 

 

1) Úvod - Mgr. Blažková přivítala přítomné a představila 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“.  

 

Setkání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů a následný seminář byly 

realizovány on-line přes platformu Zoom. Účastníci byli seznámeni s tím, že je celé 

jednání nahráváno. Pracovní skupina se sešla v počtu 14 účastníků, kteří byli z 10 

organizací. Pracovní skupina byla usnášeníschopná. 

 

2) Projednání Akčního plánu na rok 2021 k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů 

• Se členy PS VNR byl projednán Akční plán na rok 2021, který jim byl předem 

zaslán prostřednictvím e-mailu. Někteří přítomní (organizace Dobrá rodina o. p. s., 

Amina o. p. s.) byli požádáni o doplnění informací (komentářů v dokumentu).  

• Se členy PS VNR byla projednána otázka společné výstavy o činnosti pracovní 

skupiny, která je v projektu plánovaná  – bude realizována v roce 2022. Dále byly 

diskutovány další možné společné aktivity – využití bannerů s mýty apod. 

• Mgr. Tomáš Kahan (Amina o.p.s.) navrhl realizaci společné průběžné mediální 

kampaně – uvedl, že zpracuje jednoduchý koncept a rozešle ho všem členům PS 

VNR.  

• Mgr. Blažková členům PS VNR sdělila, že v roce 2021 budou v rámci projektu 

točeny krátké videospoty – ty musí být zadány prostřednictvím veřejné zakázky. 

Členům PS VNR byla nabídnuta možnost spolupráce na zpracování „předmětu 

veřejné zakázky“ k zadání těchto videospotů. Členové PS VNR budou osloveni, 

jakmile to bude aktuální a pokud budou chtít, mohou se se účastnit diskuse 

ohledně předmětu a specifikace zakázky. 

• Se členy PS VNR bylo domluveno, že po doplnění informací do Akčního plánu 

pro rok 2021 jim bude tento dokument opětovně zaslán k připomínkování. 

Schvalování proběhne prostřednictvím e-mailu. 

 

 

3) Se členy PS VNR byl domluven termín společného setkání a semináře na květen 

2021. Společné setkání s pracovníky OSPOD ORP LK bude uspořádáno v září 2021, 

opět je možné ho zrealizovat ve stejný den, jako workshop k tématu příbuzenské 

pěstounské péče. Členové PS VNR se kladně vyjádřili k možnosti pozvat na setkání 

zástupce z Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, kteří realizují přípravu 
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žadatelům o náhradní rodičovství. Zástupkyně se měla účastnit tohoto setkání, ale 

s ohledem na situaci byla její přítomnost zrušena. Bude pozvána na příští setkání (květen 

2021). 

  

 

4) Seminář „Kritéria odborného posuzování zájemce o NRP a sociální práce se 

zájemcem o NRP“ – lektorka Mgr. Johana Mertová. Účastníkům budou po semináři 

zaslány další materiály k prostudování. 

 

 

V Liberci dne 10. 11. 2020 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 


