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Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK  

a semináře  

„Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?“ a „Návod na 

individuální nábor v 7 krocích.“ 

 

konaného dne 13. 4. 2022 

 

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“.  

- Program setkání:  

 

o Seminář „Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?“ a „Návod 

na individuální nábor v 7 krocích.“ Lektorkou byla Mgr. Johana Mertová. 

o Jednání členů pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů. 

 

- Pracovní skupina se sešla v počtu 11 účastníků, kteří byli ze 7 organizací.  

- Členové pracovní skupiny byli seznámeni se skutečností, že projekt „Systémová 

podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ končí v červnu 2022 a s koncem projektu 

zaniká pracovní pozice koordinátor aktivit pro náhradní rodinnou péči.  

- Přítomným bylo sděleno, že část agendy, která se věnuje kampani MÍT DOMOV A 

RODINU, převezme koordinátorka rodinné politiky, Mgr. Kamila Tůmová. Ta se se 

členy pracovní skupiny sejde v červnu 2022 na jednání, které se bude věnovat zejména 

Týdni náhradního rodičovství. 

- Přítomným bylo sděleno, aby do červnového jednání promysleli, jak vidí další 

směřování kampaně (i s ohledem na personální a finanční možnosti organizací), jaké 

aktivity kampaně chtějí zachovat apod. Dále byli členové pracovní skupiny požádáni, 

aby do červnového jednání promysleli koncept letošního Týdne náhradního 

rodičovství – např. zda je možné využít již stávajících materiálů (plakáty a bannery se 

skutečnými příběhy pěstounství, brožury,…), zda se bude realizovat kontaktní kampaň 

apod. 

- Dále byli členové pracovní skupiny informováni o tom, že v roce 2022 končí platnost 

strategického dokumentu a bude se vytvářet nový strategický dokument, který bude 

platný od roku 2023. Budou požádáni o součinnost při tvorbě tohoto dokumentu, 

na kterém se budou podílet pracovníci oddělení sociální práce KÚ LK. 
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- Členové pracovní skupiny byli požádáni, aby se zamysleli nad činností a fungováním 

pracovní skupiny a na možné úpravě jednacího řádu, který ukládá pravidla společných 

jednání, svolávání, četnost. Byla navržena možnost, že jednání může svolávat dle 

předem daného harmonogramu vždy jiná organizace, nejenom KÚ LK, jako je tomu 

dosud. 

- Členové pracovní skupiny byli informováni, že na podzim 2022 proběhne jednání, 

které se bude věnovat novému strategickému dokumentu a nastavení dalšího 

fungování pracovní skupiny a celé kampaně. 

 

 

 

V Liberci dne 13. 4. 2022 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 


