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Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK 

 

konaného dne 12. 1. 2022 – online, platforma Microsoft Teams 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

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 bylo realizováno on-line 

přes platformu Microsoft Teams. Pracovní skupina se sešla v počtu 14 účastníků, kteří 

byli z 8 organizací. Pracovní skupina byla usnášeníschopná. 

 

2) Projednání Akčního plánu na rok 2022 k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů 

- Se členy PS VNR byl projednán Akční plán na rok 2022, který jim byl předem zaslán 

prostřednictvím e-mailu. Byly vydiskutovány poslední úpravy a plán byl odsouhlasen. 

Akční plán bude ve finální verzi členům zaslán spolu se zápisem z jednání. 

 

3) Projednání monitoringu aktivit za rok 2021 v kampani 

- Se členy PS VNR byl projednán monitoring aktivit za rok 2021 v kampani, který jim 

byl předem zaslán prostřednictvím e-mailu.   

 

4) Společná výstava o činnosti pracovní skupiny v kampani 

- Se členy PS VNR byla diskutována společná výstava, kterou budeme realizovat 

na jaře 2022 (ideálně květen). 

- Byla vytipována možná místa, kde by mohla být výstava umístěna (Divadlo Nový 

Bor, Kulturní dům Crystal Česká Lípa, Kulturní centrum Turnov). Jakmile bude 

domluveno místo a termín, domluví se členové PS VNR na podrobnostech k výstavě. 

 

5) Den rodiny 2022 

- Členové PS VNR byli informováni, že Krajský úřad LK, oddělení sociální práce 

připravuje akci na den rodin 2022. 

- Dne 22. 5. 2022 v Lidových sadech v Liberci v prostorách zahrady (v případě 

nepříznivého počasí ve velkém sále) chystají pracovníci odpolední akci pro rodiny 

s děti s kulturním programem a dílničkami pro děti. 
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- Akce bude oslavou 20 let náhradní rodinné péče na Krajském úřadě LK, na akci budou 

pozváni náhradní rodiče z LK, ale akce bude také pro širokou veřejnost. 

- Členům PS VNR byla nabídnuta spolupráce – na akci mohou mít svůj stánek, kde by 

prezentovali svoji organizaci a zároveň připravili dílničky pro děti (dílničky by KÚ 

LK od organizací objednal, cca 2.000 – 2.500 Kč). Členové PS VNR dají Mgr. 

Blažkové do 31. 1. 2022 vědět, zda se na akci budou podílet, jakou dílničku pro děti 

přichystají a zda potřebují od KÚ LK zajistit stánek. 

 

6) Další 

- Byl diskutován termín dalšího setkání PS VNR, které bude spojeno se seminářem 

(praktickým workshopem), který by se měl věnovat tématu individuálních příprav 

(lektorka Mgr. Johana Mertová) – vytipované termíny 5. 4. 2022 a 13. 4. 2022, 

termíny budou zkonzultovány s Mgr. Mertovou. 

- Členové PS VNR byli informováni o termínu Konference o náhradní rodinné péči, 

která je plánovaná na 12. 4. 2022. 

- Se členy PS VNR bylo domlouváno, jakým způsobem budou do jednotlivých 

organizací distribuovány brožury Něco málo o náhradní rodinné péči. 

 

7) Host – Mgr. Martina Kynčlová z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy Liberec 

- Na jednání byla pozvána Mgr. Kynčlová z rodinné poradny, která prezentovala 

přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, které probíhají v poradně. Mgr. 

Kynčlovou doplnily pracovnice KÚ LK, které se agendě NRP věnují (Bc. Navrátilová, 

Bc. Kozderková a Bc. Hradiská).  

 

 

 

V Liberci dne 12. 1. 2022 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 


