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Zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů LK 

 

konaného dne 8. 6. 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“.  

 

2) Představení koordinátorky rodinné politiky 

- Členové pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů (PS VNR) byli seznámeni 

s koordinátorkou rodinné politiky Mgr. Kamilou Tůmovou, která od července 2022 

bude mít kampaň pro vyhledávání náhradních rodičů ve své agendě.  

- kamila.tumova@kraj-lbc.cz; 485 226 758; 725 704 059. 

 

3) Týden náhradního rodičovství 2022 

- Termín TNR: 17. – 21. 10. 2022. 

- Mgr. Tůmová seznámila přítomné s akcemi, které budou pořádat organizace, které 

nebyly na jednání přítomné (Dobrá rodina, Náruč, Centrum DAR a Městský úřad 

Železný Brod). 

- Dobrá rodina – vernisáž „Moje rodina“ – vernisáž obrázků z pěstounských rodin 

(obrázky od dětí na téma „Moje rodina“ mohou pěstouni odevzdat do své doprovodné 

organizace do konce srpna 2022). V říjnu bude vernisáž probíhat ve vestibulu radnice 

v Jabloni nad Nisou. 

- Centrum pro rodinu Náruč – Den otevřených dveří s možností poradenství a konzultace 

se sociální pracovnicí o možnostech NRP, PP a dalším. Na sociálních sítích organizace 

a webu bude probíhat osvěta o NRP „zajímavostmi z praxe". 

- Centrum DAR – Den otevřených dveří s promítáním dokumentu a besedou 

o pěstounské péči (jedno odpoledne v pobočce v Turnově a jednou v Semilech). 

Zapojení se do akce Vernisáž „Moje rodina“ pořádané organizací Dobrá rodina. 

- MěÚ Železný Brod – z Akčního plánu pro rok 2022 vyplývá, že plánují uspořádání 

setkání zájemců k tematice náhradní rodinné péče. 

- Amina + Centrum Protěž + Krajský úřad LK uspořádají po dobu 3 dní kontaktní kampaň 

v centru Liberce 

o zábor místa zajistí Mgr. Kahan. 
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o Mgr. Tůmová zajistí půjčení rozkládacího „nůžkového“ stanu z KÚ LK 

a výrobu cedule „Týden náhradního rodičovství“, dále bannery, balónky 

o Tyto tři organizace se sami na individuální schůzce v červnu 2022 domluví 

na podrobnostech. 

- Amina – kromě společné kontaktní kampaně uspořádá besedu pro zájemce 

(s přítomností pěstounů), ideálně ke konci TNR (na přesném dni se domluví tak, aby se 

to nekrylo s jinou akcí v Liberci). 

- Centrum Protěž - kromě společné kontaktní kampaně se zapojí do akce Vernisáž „Moje 

rodina“ pořádané organizací Dobrá rodina. 

- Krajský úřad LK – kromě společné kontaktní kampaně uspořádá akci pro veřejnost, 

na které budou mluvit odborníci na NRP a pěstouni (na přesném dni se domluví tak, aby 

se to nekrylo s jinou akcí v Liberci). 

- Rodina v centru – uspořádá kampaň na sociálních sítích (FB, Instagram), individuální 

poradenství pro zájemce. Paní Babáková uvedla, že v Novém Boru se možná v ten samý 

týden bude konat Týden sociálních služeb, v rámci kterého by měl být uspořádán 

charitativní běh. Pokud by to tak bylo, akce se spojí i s tematikou pěstounství.  

- Charita Česká Lípa – uspořádá kontaktní kampaň mezi obchodními domy v České Lípě. 

- Rodinné centrum Maják – uspořádá den otevřených dveří spojený s poradenstvím 

a s tematickou hrou pro rodiny. Během dne bude probíhat tematická videoprojekce. 

 

4) Další informace 

- Paní Babáková z Rodiny v centru uvedla, že mají 5.000 Kč jako prostředky, které 

můžeme použít na kampaň. Napadlo ji vyrobit žetony do nákupních vozíků, na kterých 

bude logo kampaně. Poprosila ostatní členy pracovní skupiny o nápady, co by se dalo 

vyrobit „kampaňového“ za tuto částku. Nápady jí členové pracovní skupiny mají poslat 

do 30. června 2022 na e-mail (babakova@rodinavcentru.cz). Pokud se jí nikdo neozve, 

nechá vyrobit žetony do nákupních vozíků, na kterých bude logo kampaně.   

- Pan Kahan z Aminy uvedl, že může oslovit Nadaci J&T a požádat o finanční prostředky 

na TNR a nějaké informační materiály. Nápady na to, co bychom mohli nechat pro 

kampaň (na TNR) uhradit, mohou členové pracovní skupiny zaslat panu Kahanovi na e-

mail do 30. června 2022 (tomaskahan@amina-nrp.cz). 

- Do 22. srpna 2022 všichni členové pracovní skupiny pošlou Mgr. Tůmové veškeré 

informace o akci, kterou budou během TNR pořádat (název, místo konání, čas apod.). 

Mgr. Tůmová nechá vyrobit plakát, na kterém budou uvedeny všechny akce TNR (tzv. 

celokrajský plakát ve formátu A3 a A4). Všichni členové pracovní skupiny pošlou Mgr. 

Tůmové informaci, zda chtějí nechat graficky zpracovat i plakát přímo na jejich akci 

a v jakém formátu (kvůli jednotnému grafickému stylu), nebo si plakát zajistí sami. 

Mgr. Tůmová těm, kteří si nechají plakát zpracovat přes KÚ LK, pošle tisková data 

a elektronickou verzi plakátu. Tisk plakátu si organizace zajistí sami. 
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- Podzimní setkání pracovní skupiny (říjen/listopad 2022) svolá Mgr. Tůmová – 

na jednání se bude probírat další směřování a fungování pracovní skupiny a kampaně, 

případně se během jednání vyhodnotí proběhlý TNR. Všichni členové pracovní skupiny 

si do té doby promyslí, jak by nadále měla pracovní skupina fungovat, kdo ji bude 

svolávat, organizovat náplň setkávání apod.  

 

 

V Liberci dne 8. 6. 2022 

Zapsala: Mgr. Kateřina Blažková 


