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Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK 

 

konaného dne 12. 5. 2021 – 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 16 účastníků, kteří byli z 10 

organizací. Pracovní skupina byla usnášeníschopná. 

 

Mgr. Blažková požádala členy pracovní skupiny o návrh na doplnění programu, který byl 

již nastíněný v pozvánce. Nebyl žádný návrh na doplnění.  

 

2) Den rodin – sobota 15. 5. 2021 

• Se členy PS VNR byly projednány plánované akce na Den rodin, který připadá 

na soboru 15. 5. 2021. 

• KÚ LK představil členům PS VNR svoji akci „Křídy pro všechny!“, která se bude 

konat v Turnově ve sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada (před Zimním 

stadionem Ludvíka Koška). Členové pracovní skupiny byli požádáni o sdílení naší 

události na FB. 

• Rodinné centrum Maják uspořádá „rodinnou grilovačku“, která proběhne 

na zahradě centra (začátek 14:30). Během akce zároveň proběhne osvěta k tématu 

pěstounství, diskuze, zodpovídání dotazů apod.  

• Centrum Protěž bude v liberecké knihovně ukončovat putovní výstavu 

„Pěstounství jako cesta“ (10:00-12:00, 13:00-17:00). Výstava se poté přesune 

do budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou. 

• Rodina v centru v Novém Boru otevírá brány Sociálního centra Dům rodiny. Ten 

bude přístupný celý den mezi 10:00 – 18:00 k individuálním prohlídkám 

a návštěvníci budou mít možnost zaběhat si a zapojit se do kampaně Běh 

pro rodinu 2021 i do aktivit pro rodiny s dětmi.  

 

 

3) Týden náhradního rodičovství 

• Se členy PS VNR byl domluven termín Týdne náhradního rodičovství: 18. – 24. 

10. 2021 
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• Byla diskutována možnost společné kampaně, nebo samostatných akcí 

jednotlivých členů pracovní skupiny. 

• S ohledem na aktuální neustále se měnící situaci a nařízení vlády se většina členů 

PS VNR přikláněla k tomu, že uspořádá on-line kampaně (FB, web, média). 

• Se členy PS VNR bylo domluveno, že do sdíleného souboru, který vytvoří a odkaz 

na něj zašle Mgr. Tomáš Kahan, zapíše každý své nápady k možné společné 

kampani (příběhy pěstounských rodin, dětí, pracovníků…, nápady na zpracování – 

bannery, brožura, FB posty,…), a to do 31. 5. 2021. Následně vyhodnotíme, zda 

budeme realizovat společnou kampaň, nebo každý ze členů PS VNR bude 

realizovat svoji vlastní akci na TNR. 

• Mgr. Blažková sdělila, že nám s propagací mohou poradit marketingoví poradci, 

se kterými v rámci projektu spolupracujeme. Dále sdělila, že z projektu by bylo 

možné uhradit např. grafické zpracování. 

• Členové PS VNR byli dotázáni, zda budou mít zájem o zpracování plakátů. Bylo 

domluveno, že pokud bychom dělali všichni stejnou akci, nemusíme mít jednotlivé 

plakáty, ale jeden společný. Pokud budeme dělat jednotlivé akce, domluvíme se 

na zpracování plakátů do konce července 2021. 

 

4) Projekt Souhvězdí Pomoci – Rodinné vstupenky do iQLANDIE pro pěstounské 

rodiny  

• Jako hosté se k jednání připojily Mgr. Pavlína Verešová a Klára Nejedlová 

z iQLANDIE a členům PS VNR představily chystaný projekt Souhvězdí pomoci 

a zodpověděly jejich dotazy.  

• Cílem projektu je v rámci této podpory poslat do iQLANDIE 100 pěstounských 

rodin za 99 000 Kč. Nebude se ale čekat, až se vybere celá cílová částka. 

Za každých 9 900 Kč půjde 10 pěstounských rodin do iQLANDIE. Ke každé 

rodinné vstupence (990 Kč) navíc iQLANDIA věnuje zdarma 2 celé pizzy 

a dárkovou tašku. 

• Částka se vybírá na webu ALZA.cz (https://www.alza.cz/media/iqlandia-rodinne-

vstupenky-do-iqlandie-pro-pestounske-rodiny-d6469078.htm).  

• Pracovnice z iQLANDIE požádaly členy pracovní skupiny o spolupráci – 

vytipování vhodných pěstounských rodin, předání informací a případnou pomoc 

s rezervací vstupenky. 

• Členové PS VNR se mohou na odpovědné pracovnice iQLANDIE kdykoliv obrátit 

s dotazy – dotazy ohledně projektu směřovat na Mgr. Pavlínu Verešovou 

(veresova@iqlandia.cz), dotazy k rezervacím směřovat na Kláru Nejedlovou 

(nejedlova@iqlandia.cz). Jakmile bude projekt zahájen, pošlou z iQLANDIE e-

mail s informacemi.  

 

5) Byl domluven termín společného setkání pracovní skupiny s pracovníky OSPOD 

ORP LK a druhého workshopu k tématu příbuzenské pěstounské péče – obě akce se 

budou konat dne 21. 9. 2021. Místo bude upřesněno.   

 

https://www.alza.cz/media/iqlandia-rodinne-vstupenky-do-iqlandie-pro-pestounske-rodiny-d6469078.htm
https://www.alza.cz/media/iqlandia-rodinne-vstupenky-do-iqlandie-pro-pestounske-rodiny-d6469078.htm
mailto:veresova@iqlandia.cz
mailto:nejedlova@iqlandia.cz
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6) Seminář (workshop) „Biologické dítě v náhradní rodině aneb jak připravit děti 

zájemců o NRP na příchod dítěte do pěstounské péče“ – lektorka Mgr. Johana 

Mertová.  

 

 

V Liberci dne 12. 5. 2021 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 


