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Děkujeme Zdeňce Kučné, Barboře Štollové, Petru Najmanovi a Davidu Svobodovi za cenné 
rady a praktické zkušenosti. 

Zároveň děkujeme všem pracovnicím a pracovníkům krajských úřadů, kteří se aktivně 
zúčastnili dotazníkového šetření a telefonické konzultace na téma kampaňových aktivit v 
daném kraji a díky tomu mohly být otištěny některé jejich praktické zkušenosti či tipy. 
Těm, na něž se s ohledem na rozsah dokumentu nedostalo, se omlouváme a zároveň 
držíme palce v jejich dalším úsilí v hledání náhradních rodičů. Také děkujeme všem pracov-
nicím a pracovníkům doprovázejících organizací a obecních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, kteří se podílejí na náborech a  neztrácejí naději, že to má cenu.

Děkujeme všem pěstounkám a pěstounům, že jsou ochotní dělat něco navíc, než je běžná 
lidská pomoc.

Děkujeme všem, kteří uvažují o tom, stát se náhradním rodičem.

Děkujeme i těm, již o náhradní rodinné péči neuvažují, ale kterým se tato publikace dostala 
do rukou a uvědomují si důležitost pěstounské péče.

A v neposlední řadě zdravíme děti, které na své náhradní rodiny teprve čekají, a moc jim 
přejeme, ať brzy najdou svůj domov se svými lidmi.
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1 Pro muže i ženy používáme shodné označení v mužském rodě „zájemce“.

Doprovázející organizace
Subjekt, se kterým je ze zákona možné uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, tzn. obecní úřad obce s rozšířenou 
působností (dále jen „OÚ ORP“), krajský úřad, obecní úřad nebo pověřená osoba.

Evidence dětí 
Evidence dětí vedená krajským úřadem pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“).

Evidence žadatelů 
Evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, vedená krajským úřadem.

Náhradní rodinná péče (NRP)
Péče o dítě vykonávaná jinou osobou, než je biologický rodič dítěte; tato péče je zajištěna v rodinném prostředí osoby, 
která o dítě pečuje, a to na základě rozhodnutí soudu.

Odborné posuzování
Proces posuzování zájemce o NRP po podané žádosti o zprostředkování NRP, kdy se v rámci správního řízení posuzuje 
jeho schopnost stát se náhradním rodičem. Proces posuzování zahrnuje několik složek daných zákonem (např. posou-
zení zdravotního a psychického stavu, prostředí v rodině, motivaci stát se náhradním rodičem atd.) a zahrnuje i povin-
nost zájemce účastnit se přípravy v rozsahu, jenž je daný zákonem.

Párování 
Vytipování konkrétního zájemce o NRP z evidence žadatelů pro dítě vedené v evidenci dětí. Základním principem je 
vytipování vhodné rodiny pro dítě, nikoliv naopak. Způsob párování je odvislý od zvyklostí daného krajského úřadu 
(tzn. konání poradní skupiny, sboru, aktivu panelu či jiné). 

Pěstoun na přechodnou dobu 
Osoba zařazená do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, vedené krajským 
úřadem. Člověk, jenž zabezpečuje péči o dítě, které potřebuje péči v akutní krizové situaci, po dobu nezbytně nutnou 
k vyřešení jeho situace, nejdéle zpravidla po dobu jednoho roku.

Pověřená osoba, nezisková organizace
Subjekt poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti a v rozsahu 
daném zákonem, zejména pak k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a k uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče.

Příprava, kurz přípravy 
Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. 

Zákon
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). 

Zájemce1 o NRP
Zájemce o zprostředkování NRP. Pro účely publikace jde buď o zájemce, který projevil zájem o NRP, ale zatím nepodal 
žádost o zprostředkování NRP, nebo žádost podal, ale není zařazen do evidence žadatelů, či o zájemce, který je zařazen 
příslušným krajským úřadem do evidence žadatelů.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ
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„Volala jsem na OSPOD, informovala jsem se, řekli, že můj zdravotní stav bude 
překážka. Tak jsem to nechala nějakou dobu, nějak jsem se s tím srovnala. (…) 
Pak jsem to zkusila znovu, a to už nebyl problém.“ 

„Doprovázející organizace a OSPOD musím pochválit, jedná se opravdu 
v zájmu dětí, nikdo nám neřekl, že neví.“

„Máme známé, kteří to vzdali v první kanceláři. Perfektní zázemí, sociální, finanční. 
(…) Pak přišli k nám na kafe úplně zpráskaní s tím, že si připadali, jako kdyby chtěli 
něco nemožného, jako by byli ti špatní, co si tam dovolují vůbec otravovat.“

„V rámci přípravy jsme se posunuli neskutečně, to, jestli na tom systému je něco
opravdu dobrého, je příprava. A úplně nejvíc je to, když tam přijdou reální pěstouni
a mluví o reálných věcech.“

„Když si nesednete s člověkem na OSPOD, je to špatné. Když s ním budu ve při, 
musím s ním pak spolupracovat. Trápíte se, abyste někde neřekli něco špatně.“

„V kritické situaci nám na kraji poradili opravdu ochotně a pomohli zorientovat 
se v podpoře pro pěstouny a doprovázejících organizací.“

„Strašně málo připravují na reálné problémy, které mohou nastat. Až patologicky 
straší, co všechno se může stát, ale na reálné problémy vás nikdo nepřipraví.“ 

„Kontakt s OSPOD fungoval skvěle. Za dobu naší spolupráce jsme vystřídali
snad sedm pracovnic, ale nesetkala jsem se tam s nikým špatným.“

„Bylo nám řečeno, že už se nedostaneme do podzimní přípravy,
ale až do jarní. (…) Dva tři měsíce se třeba nic nedělo.“  
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2 Obecně prospěšnou společnost Hledáme rodiče založila Nadace J&T. V současnosti se věnuje zejména osvětě, vzdělávání a rozvoji náhradní 
rodinné péče.

Publikace Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii? vznikala v rozmezí měsíců srpen až listopad 2021. 
Ke spolupráci jsme přizvali dva konzultanty a jednu konzultantku s bohatými zkušenostmi s náborem. Zároveň bylo v 
září 2021 uskutečněno krátké dotazníkové šetření na téma dosavadních zkušeností s pořádáním kampaní, v rámci 
kterého byly osloveny všechny krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Následně byla provedena i krátká 
telefonická konzultace. Průvodce obsahuje několik tipů, jak některé neziskové organizace, kraje, krajské úřady, obce a 
obecní úřady obce s rozšířenou působností přistupují k jednotlivým složkám náboru. Od počátku nebylo cílem dát do 
Průvodce výčet všech tipů a příkladů dobré praxe, které se v České republice dějí. V Průvodci jsou publikované jen ty, 
o nichž jsme se během své práce na textu či ze své praxe dozvěděly, a které nám pomohly podpořit teoretický koncept
náboru.

Česko se stejně jako jiné evropské země potýká s nedostatkem pěstounů, kdy stále velké množství dětí vyrůstá v 
ústavním prostředí, protože se jim nedaří nalézt náhradní rodinu. Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., se dlouhodobě 
svými aktivitami tomuto tématu věnuje.2 Také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v minulých letech vynaložilo 
prostřednictvím systémového projektu Evropské unie úsilí, které směřovalo ke vzniku propagačních materiálů a 
přímé podpory krajských úřadů. Některé kraje již pravidelně pořádají různé náborové aktivity či vyhlašují dotační tituly 
na podporu neziskových organizací, které budou v tomto směru aktivní. Je tedy možné konstatovat, že došlo k 
posunu, jak odborná veřejnost a politická reprezentace samospráv nahlíží na důležitost pořádání kampaní k vyhledá-
vání zájemců o náhradní rodinnou péči. Řada státních i nestátních organizací si uvědomuje, že bez kampaní se počty 
pěstounů samy od sebe nezvýší.

Na druhou stranu z dotazníkového šetření uskutečněného v rámci přípravy Průvodce vyplynulo, že náborové aktivity 
probíhají stále spíše nekoordinovaně, kdy jsou založené na velkém odhodlání pracovníků z oblasti NRP. Ti se nezřídka 
zapojují bez ohledu na svůj volný čas a finanční ohodnocení, čistě s nadšením pro věc a s vědomím její důležitosti. 
Následně ale není možné od nich očekávat dlouhodobé aktivity. Ze šetření dále vyplynulo, že kampaně převážně probí-
hají bez monitoringu a zpětné evaluace zaměřené na úspěšnost jednotlivých jejích součástí. Domníváme se, že velká 
část zájemců o pěstounskou péči nadále přichází podávat žádost o zprostředkování NRP spíše z vlastní iniciativy než 
na základě kampaňových aktivit. 

Nábor pěstounů v České republice je komplexní proces, který je zaměřený převážně na oslovení velké části populace 
a získává pouze omezenou část zájemců, z nichž je nakonec vybraná a připravená ještě menší skupina náhradních 
rodičů. I tak však tento proces vyžaduje strukturovaný přístup, protože nahodilé akce vedou k plýtvání energie, financí, 
vyhoření a nakonec se ztrácí i cíl, kterým je nalezení náhradní rodiny pro dítě.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Nábor pěstounů jako lepší sociální služba 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350). Projekt byl realizovaný v letech 2019 až 2021 a během dvou let se snažil 
zlepšit procesy, které se týkají vyhledávání náhradních rodičů. Pracoval s metodou human centered design („design 
zaměřený na člověka“), a proto na nábor nahlížel očima zájemce o pěstounství. Z tohoto úhlu pohledu zkoumání 
přineslo několik poznatků, jež vedly k experimentálnímu ověřování nových zlepšení v praxi. Takto byla vytvořena 
a odzkoušena služba Pěstoun na drátě (www.pestounnadrate.cz), kde pěstouni sdílejí autentickou zkušenost 
o pěstounství se zájemci, anebo byl pilotně uskutečněn individuální nábor, tj. hledání náhradních rodičů pro konkrétní
dítě/děti, a na základě zkušeností z pilotu a zkušeností odborníků z Pardubického kraje byl následně připraven meto-
dický návod. Předkládaný Průvodce vznikl jako odpověď na mnohé otázky týkající se přístupu ke kampaním v ČR.

1.ÚVOD

http://www.pestounnadrate.cz
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3 Údaj vychází ze statistiky MPSV za rok 2020, dostupné na www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1, staženo 28. 9 2021.

4 Údaj pochází ze statistiky SPOD MPSV, přístupné na: www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1, staženo 17. 9. 2021. V roce 2013 a 2014 se počty žadate-
lů o pěstounskou péči na přechodnou dobu statisticky nesledovaly.

Na konci roku 2020 bylo v České republice 11 655 pěstounů (tzn. osob, kterým bylo svěřeno alespoň jedno dítě), 732 
pěstounů na přechodnou dobu (tzn. osob, jež mají svěřeno alespoň jedno dítě) a 3 524 poručníků s osobní péčí (tzn. 
osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě).3 V posledních pěti letech je možné zaznamenat stoupající počet pěstoun-
ských rodin (statistiky nerozlišují čísla zprostředkované a tzv. příbuzenské pěstounské péče), více viz tabulku níže. 
Z běžně dostupných čísel také není možné rozpoznat pouze počet aktivních pěstounů na přechodnou dobu (tzn. bez 
těch, kteří jsou v evidenci krajského úřadu, ale mají přerušeno zprostředkování NRP). 

Vývoj počtu evidovaných pěstounů na přechodnou dobu ukazuje určitou kolísavost (např. v roce 2017 jich bylo 900, v 
roce 2020 už „jen“ 732). Zároveň počty zájemců o institut pěstounské péče na přechodnou dobu signalizují pokles 
zájmu o tuto formu NRP (např. v roce 2015 bylo podáno 483 žádostí a v roce 2020 to bylo 121 ).4

Tabulka č. 1: Vývoj počtu pěstounských rodiny a pěstounů na přechodnou dobu

Předkládaná publikace přináší ucelené informace o tom, co by nábor a podpora stávajících pěstounů měly zahrnovat, 
na co je dobré před započetím kampaně myslet, co neopomenout. Smyslem publikace je ukázat, jak jednotlivé složky 
kampaňových aktivit spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Jen tak je možné zajistit, aby se kampaňové aktivity 
nikoliv jen nahodile děly, ale aby přinášely konkrétní výsledky v podobě rostoucího počtu zájemců o pěstounskou péči, 
podložené strategií daného kraje, jež zohledňuje specifika lokality a životních zvyklostí jejích obyvatel.

Také je třeba si uvědomit, že není možné se pouštět do něčeho, čemu nerozumíme či nemáme zdroje (lidské nebo 
finanční), ale že je namístě využít už stávající aktivity a materiály včetně přizvání si ke spolupráci odborníků z jiných 
oblastí. Rovněž není třeba hledat inspiraci pouze v zahraničí, ale je už možné využívat potenciál a zkušenost s pořádá-
ním kampaní v České republice. I z tohoto důvodu přinášíme zkušenosti a konkrétní tipy některých krajů i neziskových 
organizací s dosavadním pořádáním kampaňových aktivit v tuzemsku. Uvedením konkrétních tipů se snažíme pomoci 
v šíření a sdílení inspirace, dobré praxe i v podpoře při hledání náhradních rodičů napříč Českem, ale i systémem NRP. 
Za nejcennější pak považujeme ty, které odrážejí určitý vývoj v pořádání různých aktivit ve smyslu, že bylo třeba něco 
změnit či upravit, protože se to v praxi neosvědčilo.

Počet pěstounů na 
přechodnou dobu:

2020

732

2019

825

2018

792

2017

900

2015

654

2016

799

Počet pěstounů:
2020

11 665

2019

11 618

2018

11 529

2017

11 451

2015

10 467

2016

11 075

2.AKTUÁLNÍ STAV

http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1
http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1


9

3.1 Proč potřebujeme kampaně k vyhledávání náhradních rodičů?
 
 Jako hlavní východiska, proč je nezbytné kampaně pořádat, spatřujeme tato:

Dlouhodobý nedostatek pěstounů či pěstounů na přechodnou dobu pro děti, jež potřebují jejich pomoc
Toto východisko zahrnuje i nedostatek „dlouhodobých“ pěstounů pro děti se specifickými potřebami (děti se 
zdravotním znevýhodněním, staršího věku, sourozenecké skupiny, děti jiného etnika apod.).

Nízké povědomí společnosti o pěstounství
Veřejnost, bohužel stále nemá obecné povědomí o tom, co institut pěstounské péče obnáší, kdo se může stát 
pěstounem i co je k tomu zapotřebí. Řada pěstounů naráží na neznalost tohoto institutu i v odborném prostře-
dí (škola, zdravotnictví), kdy je třeba odborníkům opakovaně vysvětlovat specifické potřeby dětí v NRP, jejich 
příčiny i důsledky.

Nízký společenský status pěstounů ve společnosti 
Postavení pěstounky/pěstouna ve společnosti nedosahuje předpokládaného uznání konkrétní pomoci dítěti 
a jeho rodině.

Vnímání pěstounství s předsudky
Mezi nejčastěji uváděné předsudky veřejnosti patří „dělají to jen pro peníze“. Nikoho asi nepřekvapí, že z vyprá-
vění pěstounů vyplývá, že se s tímto soudem setkávali i v dávné minulosti, kdy odměna pěstounů byla spíše 
symbolická. Dalšími častými předsudky jsou „pěstounská rodina je velká rodina, která pečuje alespoň o pět 
dětí“, „pěstounem se nemůže stát jednotlivec“ apod. 

Bariéry v procesu odborného posuzování včetně příprav a nejednotného přístupu ke kritériím na pěstouny
Někteří zájemci se během procesu podání žádosti o zprostředkování NRP a odborného posuzování setkávají 
s bariérami v podobě neochotného a netransparentního jednání pracovníků úřadů či doprovázejících organiza-
cí, s procesními průtahy apod. 
Samotný proces odborného posuzování zájemce o NRP je v České republice poměrně složitý, kdy žádost 
o zprostředkování NRP se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ale následné psychologické 
posouzení, přípravu atd. včetně rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči, zajišťuje 
krajský úřad. Stávající legislativou daná praxe může být pro zájemce o NRP nesrozumitelná a bez jasně podá-
vaných informací ho může rovněž odrazovat. 
Rovněž konkrétní kritéria, co musí zájemce o NRP splňovat, aby se stal pěstounem, jsou mnohdy podávána 
netransparentně a kvůli množství zapojených aktérů (obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, 
subjekt zajišťující přípravu, doprovázející organizace atd.) i nejednotně.

Nábor či kampaň k vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči bychom mohli definovat jako soubor nejrůznějších 
aktivit směřujících ke zvýšení počtu zájemců o pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu v 
evidenci krajského úřadu v daném regionu a k podpoře povědomí veřejnosti o těchto institutech. 

Primárním cílem kampaně je vyhledání dostatečného počtu rodin, aby děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, 
mohly vyrůstat v rodině náhradní, a zároveň tak došlo ke snížení počtu dětí vyrůstajících v institucionální péči. Sekun-
dárním cílem je pak osvěta veřejnosti v daném tématu.

Z jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely této publi-
kace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021 vyplynulo, že ve všech jedenácti 
krajích se uskutečňuje nějaký druh kampaňových aktivit. U tří krajských úřadů, které se dotazníkové-
ho šetření nezúčastnily, je velký předpoklad, že i ony jsou nějakým způsobem v tomto směru aktivní. 
Zároveň z dotazníkového šetření vyplynulo, že mezi jednotlivými kraji jsou nemalé rozdíly v přístupu 
k náboru. 

3.NÁBOR K VYHLEDÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ 
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5 INSTITUT PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, 2017. Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči v ČR [on-line]. [Cit. 24. 9. 2018]. 
Dostupné z: www.pravonadetstvi.cz/stahout-soubor/analyza-stavajiciho-systemu-posuzovani-zadatelu-onahradni-rodinnou-peci-v-cr

3.2 Základní principy při realizaci kampaně
 
 Při realizaci kampaňových aktivit k náboru zájemců o pěstounskou péči je vhodné vycházet z níže uvedených  
 principů, které mají vliv na jejich úspěšnost.

Plánovaná a cílená činnost 
Plán je nedílnou součástí práce na kampani. V rámci strategie je třeba nejprve definovat cíle kampaně, které 
musejí vycházet z analýzy celkové situace v daném regionu.

Kontinuita a dlouhodobost
Praxe ukázala, že účinnost kampaně ve smyslu nárůstu počtu zájemců, kteří podali žádost o zprostředkování 
NRP, se projevuje s odstupem dvou až tří let. Je třeba, aby kampaň byla plánována jako dlouhodobá činnost, 
kdy je možné jednotlivé aktivity obměňovat podle jejich efektivity a potřeb regionu. Je nezbytné, aby jednotlivé 
strategie na sebe navazovaly.

Koordinace
Aby kampaň splňovala daný cíl, musí jít o koordinovaný proces. K tomu je zapotřebí stanovit koordinátor-
ku/koordinátora, jejíž/jehož role se jeví pro úspěšnost náboru jako klíčová.

Zajištěné financování
Je nezbytné mít předem vyjasněné finanční zajištění náboru. Čím více dětem se podaří nalézt pěstounské 
rodiny, tím méně je jich pak umístěno do pobytového zařízení, a tím dochází k ušetření finančních prostředků.

Průběžný monitoring a evaluace
Jednotlivé kampaňové aktivity a strategie je třeba průběžně evaluovat, aby se ověřila jejich účinnost a násled-
ně se mohlo vyhodnotit, které kampaňové aktivity či jejich kombinace jsou v dané lokalitě nejefektivnější, a to 
s ohledem na přibývající počty nových pěstounských rodin, ale i z hlediska vynaložených finančních nákladů 
náboru. 

Spolupráce
Všichni aktéři pohybující se v systému sociálně-právní ochrany dětí (pracovníci obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností, krajského úřadu, doprovázejících organizací) by měli mít jednotné informace a mluvit „jednot-
ným jazykem“ ve smyslu kritérií zájemců o NRP a průběhu procesu odborného posouzení. K úspěchu kampa-
ně také přispívá, když se jednotliví aktéři systému vzájemně informují a spolupracují, tzn. táhnou za jeden 
provaz.

Otevřenost a vstřícnost
Zájemce o NRP by měl při svém jednání jak se státním, tak neziskovým sektorem zažít vstřícné jednání. 
Je třeba si uvědomit, že ten, kdo něco potřebuje, je stát. 

Transparentnost
Proces odborného posuzování je v České republice poměrně složitý (zájemce o NRP podává žádost na jednom 
úřadu územního celku a následně o jeho žádosti rozhoduje jiný úřad, aby poté, co se stane pěstounkou/pěs-
tounem, spolupracoval/a zase s prvním úřadem a doprovázel ho další subjekt) a dlouhý (v průměru trvá 
kolem jednoho roku).5 Z toho důvodu je třeba, aby kampaň byla provázána s procesem odborného posuzování 
na OÚ ORP a následně krajském úřadu. Zájemce o NRP by měl od počátku vědět, jak proces odborného posou-
zení probíhá a jaká kritéria jsou pro pěstouny stanovena, a znát i důvody jeho délky (dané i jeho důležitostí a 
prostorem pro ujasnění si své motivace, očekáváním a zhodnocením jeho předpokladů stát se náhradním 
rodičem).

http://www.pravonadetstvi.cz/stahout-soubor/analyza-stavajiciho-systemu-posuzovani-zadatelu-onahradni-rodinnou-peci-v-cr
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3.3 Tři roviny kampaně
 
 S ohledem na účel kampaně je na ni možné pohlížet ve třech rovinách:

1.  Osvětová kampaň            
Jde o osvětu veřejnosti na téma náhradní rodinné péče, která sama o sobě nemá primárně za úkol 
vyhledávat náhradní rodiče. Jde tedy o kampaň v širším slova smyslu. Její úlohou je zvýšení povědomí 
veřejnosti o pěstounské péči jako takové, aby se pěstounství stalo tématem všeobecně známým 
a uznávaným včetně toho, kdo může být pěstounem, jaké děti a proč se dostávají do pěstounské péče 
atd. Je to stejné jako u jakékoliv osvěty veřejnosti na jiné téma (např. osvětová kampaň na téma domá-
cího násilí).

2.  Kampaňové aktivity a motivační pobídky k nalezení zájemců o NRP      
Je to soubor různých kampaňových aktivit, jejichž cílem je nalezení potenciálních náhradních rodičů 
v daném regionu. Může jít o nábor bez specifikace cílové skupiny, který hledá náhradní rodiče bez 
ohledu na to, jakému dítěti jsou zájemci ochotní nabídnout pomoc, nebo je možné nábor předem specifi-
kovat na hledání zájemců pro definovanou skupinu dětí se specifickými potřebami (např. děti s postiže-
ním, děti jiného než majoritního etnika, děti staršího věku atd.). Specifickou součástí kampaňových 
aktivit mohou být i motivační pobídky, které lákají potenciální zájemce o NRP cestou určitých benefitů 
pro pěstounku/pěstouna a zároveň demonstrují podporu již stávajících pěstounských rodin.

3.  Individuální nábor            
Jde o kampaňové aktivity, které se uskutečňují za účelem nalezení náhradní rodiny pro konkrétní dítě, 
jemuž se nedaří najít náhradní rodinu standardním postupem zprostředkování NRP. Pro úspěšnou reali-
zaci je třeba na prvním místě myslet na zajištění bezpečí dítěte.
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Strategie by měla zahrnovat:

Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NPR je strategický dokument, který je rámcem k vyhledávání náhradních 
rodičů v daném kraji. Jeho obsahem je realizace náboru včetně všech jeho složek pro daný region a na určité období 
(např. tři až pět let).

• východiska strategie, tzn. k čemu slouží,
• důvody vzniku, kdo ji vytváří a pro jaké časové období,
• výsledky provedené analýzy, případně dokdy a čeho se má týkat další analýza (v případě zjištění např. 

prostřednictvím evaluací, že chybějí nějaká potřebná data mající vliv na kvalitu kampaně), 
• cíle náboru,
• definování cílových skupin dětí, na které je třeba nábor cílit (tzn. jakým dětem je nutné prioritně pro dané 

časové období najít v daném kraji náhradní rodinu),
• definování cílových skupin potenciálních zájemců kampaně, tzn. jaké pro tyto děti hledáme náhradní rodiče 

(případně jejich kompetence, věk, definování sociálních skupin, kde můžeme takového zájemce nalézt),
• ustanovení o zřízení koordinátorky/koordinátora náboru a definování jejích/jeho kompetencí,
• personální zajištění koordinátorky/koordinátora náboru,
• ustanovení o zřízení pracovní skupiny k náboru a definování jejich kompetencí,
• personální složení pracovní skupiny k náboru,
• vyjmenování kampaňových aktivit, motivačních pobídek, osvětové činnosti na podpory pěstounství, 

na které se kraj v daném časovém období chce zaměřit,
• zajištění finančních zdrojů (jednotlivých aktivit náboru, pobídek, ale i personálního zajištění),
• vizuální identitu kampaně a slogan,
• způsob monitoringu a evaluace,
• přílohy.

• časový harmonogram jednotlivých forem kampaňových aktivit a aktivit vedoucích k podpoře pěstounství 
v rámci osvěty v daném kraji. Harmonogram by měl být vytvořen na dobu maximálně jednoho roku.

Strategii kampaně k vyhledávání zájemců o NRP je možné mít zpracovanou i v rámci krajské Strategie 
podpory ohrožených dětí či Strategie podpory pěstounství, pokud je tento dokument zpracován.

Cíl Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP definujeme jako stav, kterého chceme pomocí 
kampaně dosáhnout. Např. kampaň se zaměří na vyhledávání zájemců, kteří budou ochotní přijmout 
děti s postižením, nebo na vyhledávání zájemců pro děti starší deseti let, a tím dojde ke snížení počtu 
dětí s postižením či dětí staršího věku v evidenci krajského úřadu.

4.STRATEGIE KAMPANĚ K VYHLEDÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ O NRP
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O obou dokumentech hovoříme na úrovni krajů. Je to z důvodu, že kraj se pro tyto účely jeví jako ideál-
ní územní celek, a to jak s ohledem na jeho správní velikost, dostupnost potřebných informací, tak 
i pro jeho metodický dosah. Bylo by ideální, kdyby kromě krajských strategií byla zpracovaná i Strate-
gie podpory pěstounství a Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP na úrovni ministerstva/-
ministerstev. Zároveň může mít svoji strategii i město. 

Níže uvedené schéma č. 1 ukazuje kampaň k vyhledávání zájemců jako proces vzájemně propojených složek, 
které na sebe navazují a jimž se budeme věnovat v následujících kapitolách.

Kromě Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP je vhodné, aby kraj měl zpracovanou i Strategii podpory 
pěstounství. Tento strategický dokument je svým zaměřením širší než koncepce kampaně a zahrnuje, jak v daném 
kraji bude podporovaná a rozvíjená myšlenka pěstounství. 

Schéma č. 1: Kampaň k vyhledávání zájemců o NRP a její složky

FinanceHarmonogram aktiv
pro daný rok

Realizace jednotlivých
kampaňových aktiv

Monitoring
a evaluace

Analýza

Personální zajištění 
(koordinátor, pracovní skupina 

a další realizátoři)

Strategie kampaně k
vyhledávání zájemců o NRP
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Cíl Strategie podpory pěstounství definujeme jako stav, kterého chceme dosáhnout. Např. všem 
dětem do tří let věku s trvalým pobytem v daném kraji, jež nemohou zůstat ve vlastní rodině, bude 
nalezena náhradní rodina a nebudou umísťovány do pobytového zařízení či v daném období klesne 
počet dětí, u kterých byla předčasně ukončena náhradní rodinná péče před 18. rokem jejich věku 
(vyjma případů návratu dítěte do biologické rodiny).

4.1 Strategie podpory pěstounství

Strategie podpory pěstounství vytváří rámec celého systému NRP v daném kraji. Obsahuje témata, která se 
týkají nejen kampaní (jsou v něm zahrnuty také, ale v obecnější rovině), ale i dalších oblastí náhradní rodinné 
péče, jako jsou osvěta, práce se zájemcem o NRP, proces odborného posuzování, zajištění přípravy, způsob 
párování, způsob doprovázení, vzdělávání náhradních rodičů a odborníků v systému ústavní péče a sociálně-
-právní ochrany dětí, další podpory pěstounů, přímé práce s dětmi v evidenci dětí krajského úřadu, multidisci-
plinární spolupráce atd. 

Strategie by měla zahrnovat:

• východiska strategie, tzn. k čemu slouží,
• důvody vzniku, kdo ji vytváří a pro jaké časové období,
• výsledky  analýzy, případně dokdy a čeho se má týkat další analýza,
• cíle Strategie podpory pěstounství (tzn. jaké jsou priority kraje v oblasti NRP), 
• aktuální situaci v různých částech systému NRP; vymezení kritických bodů systému, které je třeba 

změnit atd., 
• ustanovení o zřízení koordinátorky/koordinátora aktivit vycházejících ze Strategie podpory pěstounství,
• personální zajištění koordinátorky/koordinátora aktivit a definování jejích/jeho kompetencí,
• ustanovení o zřízení pracovní skupiny, případně pracovních podskupin pro účely podpory pěstounství 

a vymezení jejích kompetencí,
• nastavení systému metodického vedení, podpory a vzdělávání v oblasti NRP, a to všech aktérů systémů 

(pracovníků OÚ ORP, krajského úřadu, doprovázejících organizací, škol a školských zařízení atd.),
• nastavení jednotlivých aktivit zprostředkování náhradní rodinné péče (nábor, práce se zájemcem, přípravy, 

odborné posuzování, párování, doprovázení náhradních rodičů atd.),
• zajištění finančních zdrojů pro změny v oblasti NRP, jednotlivých aktivit, ale i personálního zajištění,
• způsob monitoringu a evaluace

Níže uvedené schéma č. 2 znázorňuje vzájemnou souvislost Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP 
a Strategie podpory pěstounství.

Schéma č. 2: Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP a Strategie podpory pěstounství

Časový harmonogram jednotlivých
kampaňových aktivit

• vychází z cíle Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP
• je přílohou Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP
• zpracovává se na období jednoho roku

Strategie kampaně k vyhledávání
zájemců o NRP

• zpracovává se na období 3-5 let
• oporou je analýza

Strategie podpory
pěstounství

• zpracovává se na období 3-5 let
• oporou je analýza
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4.2 Analýza

Aby mohly být kampaňové aktivity co nejvíce efektivní, je nezbytné mít nejprve zmapovanou situaci v kraji. 
K tomu slouží analýza, která je výchozím podkladem každé strategie.

Analýza pro Strategii kampaně k vyhledávání zájemců o NRP by měla obsahovat především následující údaje, 
přitom není nutné před každou novou strategií je vždy sbírat všechny.

Demografická část
Údaje o věku obyvatelstva; údaje o počtu osob pracujících s dětmi (tzn. pedagogičtí pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách pracující s dětskou cílovou skupinou, zdravotnický personál pracující s dětmi).

Sociální situace v kraji
Popis situace s přihlédnutím k jednotlivým lokalitám a specifikům kraje.

Informace o stávajících pěstounech (včetně pečujících poručníků) a pěstounech na přechodnou dobu
Počet stávajících dlouhodobých pěstounů včetně rozlišení, zda jde o osoby příbuzné, či nikoliv; počet pěstounů 
na přechodnou dobu, druh jejich specializace a délka, po jakou dobu tuto činnost vykonávají; připravenost 
pěstounů přijímat děti se specifickými potřebami včetně sourozeneckých skupin; počet pěstounů a pěstounů 
na přechodnou dobu, kteří v daném roce ukončili výkon pěstounské péče, tj. kolik jich potřebujeme k nahraze-
ní; důvody ukončení výkonu pěstounské péče či pěstounské péče na přechodnou dobu; vývoj všech sledova-
ných údajů v průběhu určitého období (alespoň dvou let zpět).

Informace o dětech žijících mimo vlastní rodinu
počet dětí v dlouhodobé pěstounské péči; počet dětí, které byly v období minimálně dvou let zpátky v péči 
pěstounů na přechodnou dobu; počet dětí, které byly odebrány z rodiny a důvody jejich odchodu; počet dětí, 
které byly umístěny do pobytového zařízení z důvodu nedostatku pěstounů na přechodnou dobu, a to ve 
všech typech zařízení; počet dětí a jejich potřeby, kterým se dlouhodobě nedaří nalézt pěstounská péče 
a které jsou v evidenci dětí krajského úřadu; počet dětí, umístěných mimo domov v jednotlivých typech poby-
tových zařízeních; s ohledem na to, že jednotlivé regiony kraje mohou vykazovat jiné potřeby v hledání 
náhradních rodičů, počet dětí v evidenci OSPOD jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
v kraji a jejich specifické potřeby (ve smyslu zdravotního postižení, sourozeneckých skupin, věku atd.); počet 
dětí, kterým byla NRP předčasně ukončena před 18. rokem věku; vývoj všech sledovaných údajů v průběhu 
určitého období (alespoň dvou let zpět)

Jiné
Analýza může obsahovat další údaje, které se v průběhu kampaně ukážou jako praktické pro další plánování 
náboru.

Doporučení
Na základě zjištěných informací je možné navrhnout počet pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu 
v daném kraji.
 

Analýzu je možné nechat zpracovat externím dodavatelem.
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Velkou pomocí k nalezení té nejsprávnější formy oslovení příslušné cílové skupiny je přizvání pracov-
níka/pracovnice z oblasti PR, který/á by měl/a být nedílnou součástí týmu pro náborové aktivity. 

Vizuální identita kampaně zahrnuje: 

• Logo kampaně, velikost a barvu písma, jednotnou grafiku pro tištěné materiály, jednotnou grafiku pro 
sociální sítě, která jsou používaná v rámci určitého období na území určitého celku, povětšinou kraje. 

• Jednotný vizuální styl je nezbytnou prezentací, která by měla být na všech materiálech kampaně, ať jde 
o tištěné letáky, videospoty, webové stránky, příspěvky na sociálních sítích atd.  

4.3 Práce s cílovými skupinami kampaně

Na základě dat vyplývajících z analýzy o situaci dětí v evidenci krajského úřadu je následně při tvorbě Strate-
gie kampaně na vyhledávání zájemců o NRP možné definovat cílovou skupinu potenciálních zájemců, které je 
vhodné oslovit.

Podle definování nároků na zájemce o NRP je pak třeba přizpůsobit jednotlivé formy kampaňových aktivit. 

Důvodem, proč je s cílovými skupinami třeba více pracovat, je mimo jiné i větší efektivita vyhledávání zájemců 
a nakládání s finančními prostředky. 

4.4 Jednotná vizuální identita a slogan

Denně jsme oslovováni reklamou v různé formě vizuální prezentace, např. fotografie dětí, barevné ladění, 
videospoty, slogany atd. Většinou nás nejvíce zaujme ta, která je prezentovaná nevšedně či v nás vyvolává 
určitou emoci (dojetí, smích), či reklama, jež se objevuje dlouhodobě a často. 

Když bude kampaň zaměřená na hledání rodin pro děti s postižením, větší efektivity než oslovováním 
celé dospělé populace kraje lze dosáhnout primárním zaměřením se na rodiče dětí, které mají zkuše-
nost s výchovou dítěte s postižením, nebo na pracovníky, již s těmito dětmi pracují (speciální pedago-
gové, pracovníci domovů pro osoby se zdravotním postižením, zdravotničtí pracovníci).

Např. pokud budeme hledat náhradní rodiče pro děti starší deseti let, může být vhodné oslovovat 
osoby starší 55 let, které už nemusejí mít zájem pečovat o děti mladšího věku, ale zároveň jsou 
v životní situaci, kdy se již nemusejí starat o své vlastní děti a mají asi ještě deset let produktivního 
věku před sebou. 

Např. starší osoby je vhodné oslovit prostřednictvím regionální televize, místního tisku; mladší zase 
pomocí sociálních sítí. Rodiny s dětmi najdeme na akcích pořádaných pro rodiny s dětmi či v ordina-
cích pediatrů atd. Pokud se zaměříme na určité profesní skupiny, je vhodné je oslovovat přímo na 
pracovišti či ve spolupráci s jejich profesní asociací (např. se udělá beseda k pěstounství na všech 
speciálních školách v kraji či ve všech domovech pro osoby s postižením).

Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP by měla zahrnovat i vizuální identitu kampaně 
a slogan.
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Je vhodné, aby vizuální identitu kampaně navrhovali profesionální grafičky/grafici, protože ty/ti znají 
určité zákonitosti, na co veřejnost dobře reaguje, co je účinné a naopak. 

Obsahová identita kampaně zahrnuje:

• Jednotný slogan/moto uváděný pod podpisem pracovníků zapojených do kampaně, představitelů kraje 
či obcí, případně jiných organizací či ve video- a audiospotech, tištěných materiálech atd.

4.5 Prezentace a mediální obraz kampaně

Je třeba, aby veřejnost byla o pořádání jednotlivých kampaňových aktivit pravidelně a kontinuálně informová-
na. K tomu slouží tematické webové stránky a sociální sítě zapojených organizací, média (tištěná periodika, 
rozhlasové a televizní stanice). Zároveň je třeba mít zpracované informační materiály na téma NRP, které je 
možné zájemcům předávat či na něž lze odkazovat (letáky, audio- a videospoty). V praxi se též jako důležité 
ukázalo mít určitý plán propagace, aby se veřejnost dozvěděla o chystané kampaňové aktivitě v ten správný 
čas. 

K náboru je také nezbytné mít zajištěné předměty označené logem a sloganem kampaně, které slouží k upou-
tání pozornosti veřejnosti a zároveň poskytnou prostor pro rozložení informačních a propagačních předmětů 
(roll-up banner, informační stánek, stůl, stojan na letáky a jiné, např. různé předměty pro realizaci aktivit 
s dětmi, zatímco jejich rodiče budou hovořit s pracovníkem NRP). 

Jako vhodné se ukazuje mít k dispozici i různé propagační materiály obce, kraje, doprovázejících organizací, 
které je možné rozdávat jako drobné dárky pro všechny věkové skupiny včetně dětí.

V praxi se osvědčilo, když kraj zajistí určitý počet roll-up bannerů, informačních stánků s logem 
a sloganem kampaně a ty zdarma půjčuje ostatním organizacím, které se podílejí na kampani. Rovněž 
je vhodné, když disponuje propagačními materiály, jež distribuuje mezi realizátory kampaní – letáky, 
propagační předměty. Tím je zajištěna i určitá jednota vizuálního stylu kampaně, viz předchozí kapitolu.

Je vhodné sledovat i různorodost kampaňových aktivit a dosáhnout toho, aby před tématem NRP 
nebyla možnost „úniku“. Např. jednotná grafika či logo bude v jeden čas oslovovat veřejnost 
z prostředků MHD, z úřadů, ale i z předmětů denní spotřeby (např. z obalu regionálního výrobku) atd.

V komunikaci s cílovou skupinou je důležité sledovat určité „trendy“ v sociální komunikaci. Tzn. jakým 
způsobem je možné danou cílovou skupinu náboru co nejefektivněji oslovit. Vše se vyvíjí a sociální síť, 
která byla „in“ před pěti lety, už může být nahrazena jinou platformou. Zároveň je vhodné využívat 
více sociálních sítí naráz. K tomu, aby informace dorazila cílenému adresátovi, je opět vhodné přizvat 
PR pracovnici/pracovníka.

V praxi se často objevuje, že v rámci jednoho kraje se vyskytuje více vizuálních stylů (např. různé 
letáky od státních i nestátních organizací). Jde o tzv. vizuální smog, kdy příliš mnoho vizuálních stylů 
tříští pozornost veřejnosti. Jednotnou vizuální identitou je sledováno, že běžný respondent si spojí 
určitý „obraz“ s tématem NRP, až jej bude vnímat tzv. podprahově. Toho je možné dosáhnout právě 
přijetím jednotného vizuálního stylu všemi organizacemi zapojenými do kampaňových aktivit v 
daném kraji.
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Pro efektivní plánování kampaně je důležité, aby finanční zdroj byl kontinuální. V ideálním případě by 
mělo jít o vícezdrojové financování. 

Není třeba stále vytvářet nové propagační materiály, zakládat nové hot linky či webové stránky, ale 
využít a sdílet již stávající materiály či aktivity, zejména ty, které jsou funkční a osvědčené. Následně 
je pak možné v rámci strategie daného územního celku zaměřit efektivní čerpání finančních zdrojů. 
Např. lze podpořit propagací hot linku zřízenou organizací v jiném kraji a „ušetřené“ finanční prostřed-
ky investovat do koordinátorky/koordinátora náboru či do pracovnice/pracovníka PR.

4.6 Financování kampaní

Finance je možné získat z rozpočtu krajů a obcí, dále pak v rámci různých projektů placených zejména z Evrop-
ské unie, od soukromých dárců a sponzorů. 

Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., nabízí bezplatně tištěné a propagační materiály k oslovení široké 
veřejnosti i potenciálních zájemců – příručka Já pěstoun, letáky, prostírání, Abeceda pěstounství, 
balónky aj.

Pracovníci v Moravskoslezském kraji požádali obecní úřady obce s rozšířenou působností a doprová-
zející organizace, aby umístily na své webové stránky vyskakovací banner s proklikem na webové 
stránky kampaně kraje. Rovněž zdarma zapůjčují materiály k propagaci, kdy půjčovatel se zavazuje, 
že pro potřeby krajského úřadu doloží krátkou zprávu o uskutečněné akci (k čemu byly předměty 
využity včetně termínu a názvu akce) a elektronicky ji zašle spolu s fotografiemi na e-mailovou 
adresu asistentky. Tato zpráva je poté vyvěšena na webových stránkách kampaně. Více naleznete na: 
Aktivity kampaně | Dejme Dětem Rodinu (msk.cz)
www.dejmedetemrodinu.msk.cz/aktivity-kampane/

Pardubický kraj měl v rámci týdnu pěstounství v plánu, že akcí Rozběhneme pěstounství, jejímž smys-
lem bylo uběhnout co nejvíce kilometrů, a tím získat co nejvíce peněz od sponzorů, podpoří realizování 
akce „Pěstoun na drátě“. Jedna kampaňová aktivita tak získala finanční zdroj na jinou.

Jako možný zdroj financování je žádost o dotaci u tzv. Místní akční skupiny (MAS). Jde o na politickém 
rozhodování nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou 
LEADER. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Doporučuje-
me se na MAS obrátit a projednat s nimi možnost zapojení se do kampaní. 

http://dejmedetemrodinu.msk.cz/aktivity-kampane/
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021, vyplynulo, že pozice koordi-
nátorky/koordinátora kampaní je zřízena v sedmi krajích (tzn. u 64 % z odpovídajících pracovníků 
krajských úřadů). Při bližším telefonickém ověření informací dále vyplynulo, že z těchto sedmi koordi-
nátorek/koordinátorů je pět hrazeno z rozpočtu projektu a dva jsou kmenovými zaměstnanci krajské-
ho úřadu. Výši úvazku však nebylo u většiny možné určit, a to s ohledem na výkon další agendy 
v oblasti NRP a SPOD. Sami pracovníci krajských úřadů uváděli, že pozici koordinátorky/koordinátora 
náboru je nezbytná.

5.1 Koordinátorka/koordinátor náboru
Aby kampaň byla co nejvíce efektivní, je nezbytné mít pro ni roli koordinátorky/koordinátora. 

Koordinátorka/koordinátor náboru zajišťuje:

• svolávání a vedení pracovní skupiny k náboru,
• organizování celého procesu náboru (analýza - strategie - stanovení cíle strategie -  harmonogram aktivit 

pro daný rok - realizace jednotlivých kampaňových aktivit  - monitoring a evaluace), 
• přípravu podkladů strategie,
• přípravu podkladů pro zajištění financování,
• komunikaci s jednotlivými členy pracovní skupiny k náboru i externími pracovníky včetně samosprávy kraje,
• zajištění jednotného vizuálu kampaně,
• zajištění zápisů z jednání pracovní skupiny k náboru,
• účast na některých kampaňových aktivitách,
• spolupráci s PR pracovnicí/pracovníkem,
• organizaci monitoringu a evaluaci jednotlivých kampaňových aktivit,
• informování jednotlivých subjektů podílejících se na NRP v regionu o průběhu náboru (např. účast na meto-

dickém setkání pracovníků OSPOD na krajském úřadu, účast na setkání doprovázejících organizací atd.),
• jiné.

Krajský úřad vede evidenci dětí a žadatelů o zprostředkování NRP, rovněž v rámci oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí dělá metodickou činnost. Je u něho tedy soustředěno nejvíce informací a z toho 
důvodu je logické, že koordinátor/koordinátorka náboru by měl/a být zaměstnancem/zaměstnankyní 
krajského úřadu či kraje.

Výše úvazku koordinátorky/koordinátora náboru se odvíjí od velikosti kraje a množství kampaňových 
aktivit. Ze zkušeností z praxe vyplývá, že jako ideální velikost úvazku se ukazuje celý úvazek.

5.PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021, vyplynulo, že pracovní skupi-
nu pro účely NRP má devět krajů. Při bližším telefonickém ověření informací dále se ukázalo, že se 
jednotlivé pracovní skupiny krajů od sebe liší frekvencí setkávání (některé se scházejí jednou za rok, 
jiné i jednou měsíčně), složením členů a formou zřízení.

V Karlovarském kraji funguje pracovní skupina k náboru v rámci poradního sboru zřízeného hejtma-
nem kraje podle ZSPOD. 

5.2 Pracovní skupina k náboru
Pracovní skupina je subjekt, který je svoláván za účelem realizace jednotlivých kampaňových aktivit. Jedná se 
o určitý dobrovolný poradní útvar kraje. Schází se v pravidelné frekvenci vyplývající z její činnosti (např. třikrát 
až čtyřikrát ročně), vlastní práce skupiny ale probíhá  celý rok. 

Pracovní skupina k náboru zajišťuje:

• podklady a je zdrojem informací pro Strategii kampaně k vyhledávání zájemců o NRP včetně nastavení 
komunikace s médii,

• spoluúčast na organizaci a zajištění vybraných kampaňových aktivit,
• podíl na monitoringu a evaluaci jednotlivých kampaňových aktivit,
• výměnu informací o průběhu jednotlivých aktivit,
• a další.

Členové pracovní skupiny k náboru mohou být, např:
koordinátorka/koordinátor náboru, pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu, kteří 
mají v kompetenci výkon agendy náhradní rodinné péče, pracovníci OSPOD obecních úřadů obce s rozšířenou 
působností se zaměřením na oblast NRP, pracovníci doprovázejících organizací, pracovníci zdravotnických či 
školských pobytových zařízení pro děti, pracovnice/pracovník školského odboru krajského úřadu, PR pracov-
nice/pracovník, náhradní rodiče či bývalí náhradní rodiče a mladí dospělí, kteří vyrostli v NRP atd.

Členové pracovní skupiny se mohou v průběhu času měnit. Nezbytným osobnostním předpokladem člena 
pracovní skupiny by měl být zájem o pěstounství, ochota se osobně účastnit kampaňových aktivit, pracovní 
flexibilita a kreativita.

Je důležité zapojovat do pracovních skupin i pěstouny, osvojitele a mladé dospělé, kteří vyrostli 
v náhradní rodinné péči. Tito členové mohou svou vlastní zkušeností přispět k tomu, aby jednotlivé 
kampaňové aktivity byly co nejvíce autentické a efektivní. Zároveň mohou na základě prožitých zážit-
ků lépe zhodnotit, která plánovaná aktivita může být účinná a která nikoliv. 

S ohledem na dobrovolnost pracovní skupiny k náboru je otázkou její financování. Z praxe vyplývá, že 
většina členů je zapojována v rámci svých stávajících pracovních úvazků. Jako vhodné se jeví zvážit 
možnost odměňování členů skupiny včetně členů, jejichž pracovní zaměření nesouvisí s výkonem 
SPOD (např. pěstouni). Jednou z variant je uzavírání dohod o provedení práce nalezením rozpočtové 
položky kraje či zajištěním financování z jiných zdrojů (projektové aktivity).
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5.3 PR pracovnice/pracovník

PR pracovnice/pracovník (z angl. public relations) je odbornou pracovnicí/pracovníkem kampaní v oblasti 
komunikace s veřejností, která/který má na starosti komunikační strategie, volby kampaňových aktivit pro 
určité cílové skupiny, kontroluje používání jednotného vizuálního stylu a pomáhá nastavit systém evaluace 
kampaní. 

5.4 Realizátoři kampaní

K úspěšné kampani potřebujeme i dostatečné množství vlastních realizátorů jednotlivých kampaňových 
aktivit. Vše se odvíjí od časových možností realizátorů, ale i jejich ochoty se do kampaňových aktivit zapojit.  

Realizátoři kampaní jsou např.:
koordinátorka/koordinátor náboru, členové pracovní skupiny k náboru, ale i další, např. pracovníci oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu, kteří mají v kompetenci výkon agendy náhradní rodinné péče, 
projektoví pracovníci krajských úřadů/krajů, pracovníci OSPOD obecních úřadů obce s rozšířenou působností 
se zaměřením na oblast NRP, pracovníci doprovázejících organizací, pracovníci organizací zřizovaných krajem, 
jejichž cílová skupina jsou děti, stávající náhradní rodiče, mladí dospělí, kteří vyrostli v NRP, dobrovolníci z řad 
zaměstnanců úřadů, doprovázejících organizací, studentů vysokých škol atd.

PR pracovnice/pracovník může být zaměstnankyní/zaměstnancem krajského úřadu/kraje či externis-
ta. Podstatou je její/jeho odbornost. 

Je samozřejmostí, že všichni realizátoři kampaní by měli být obeznámeni se Strategií k vyhledávání 
zájemců o NRP, jejími cíli a harmonogramem pro daný rok.  

Je třeba si uvědomit, že se převážně jedná o činnost, která je vykonávána mimo běžnou pracovní 
dobu, povětšinou o víkendech. Proto je vhodné, aby si zaměstnavatel realizátorky/realizátora kampa-
ně předem stanovil, zda jde o dobročinnou aktivitu, či je možnost odměnit její/jeho činnost určitou 
satisfakcí v podobě finanční odměny (např. zajištěné z jiného zdroje financování než běžná agenda), 
náhradního volna atd.
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6 www.scie.org.uk/publications/guides/guide07/carers/recruiting/

Zahraniční výzkumy ukazují, že zapojení pěstounů a dětí vyrůstajících v NRP je jedním ze dvou nejefek-
tivnějších způsobů vedení náboru společně s kampaňovými aktivitami v lokálních médiích. Oslovení 
příběhem, ať už pěstouna nebo mladého dospělého, který v NRP vyrostl, je to, co má potenciál nejvíce 
zaujmout veřejnost.6

Organizace Amalthea, z.s., natočila v rámci náborové kampaně Staň se pěstounem krátký dokument, 
jenž nahlíží na pěstounskou péči očima mladých lidí, kteří jako děti vyrostli v pěstounských rodinách. 
Více na O pěstounství ... spot Amalthea z.s. -       
www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bkpvMUk-7-U

V Moravskoslezském kraji mají mladé dospělé vyrůstající v NRP ve videospotu, který je určen k 
náboru. Více naleznete ve videu Život v opravdové rodině je dar:     
www.dejmedetemrodinu.msk.cz/kdopomaha/zivot-v-opravdove-rodine-je-dar/

Pěstouny a mladé dospělé osoby je vhodné zapojovat do:

• pracovních skupin k náboru,
• jednotlivých kampaňových aktivit,
• monitoringu a evaluací,
• do přípravy podkladů strategií.

 

Bez samotných pěstounů to nejde! Není možné pořádat kampaňové aktivity bez těch, jichž se to týká, 
a myslet si, že odborníci jsou ti, kteří vědí nejlépe, jak a co zájemcům o NRP sdělovat, či co v daný okamžik 
potřebují slyšet. Autentické vypravování vlastního příběhu se všemi radostmi i starostmi pěstounů může 
zájemce motivovat k tomu, aby se chtěli o tématu dozvědět více. Je známá věc, že určitá část zájemců má 
tendence mít romantické představy o tom, co NRP obnáší. Zapojení pěstounů jim tak může ukázat náhradní 
rodinnou péči, jaká opravdu je – bez příkras a nasazování „růžových brýlí“.

Zapojení mladých dospělých osob, které vyrostly v náhradní rodině, je jedinečným a neopakovatelným 
způsobem, jenž veřejnosti zprostředkuje, jak a proč pro ně bylo důležité vyrůstat v rodině. Mladý dospělý sdílí 
svoje osobní zkušenosti z náhradní rodiny, a tím pomáhá veřejnosti porozumět potřebám těchto dětí včetně 
ujasnění jejich představ o tom, zda by i oni byli schopní se o takové dítě postarat. Zároveň se tím rozvíjí partici-
pace dětí/mladých dospělých, které/kteří jsou klienty systému SPOD. 

5.5 Pěstouni a děti vyrůstající v NRP

Mladý dospělý zapojený do kampaně by s ohledem na svou bezpečnost měl mít svůj životní příběh 
v sobě zpracovaný a na jeho zveřejňování by měl být připraven odborníkem nebo jiným mladým 
dospělým, který už tuto činnost vykonává delší dobu. 

Zapojování pěstounů i mladých dospělých by se nemělo brát jako samozřejmost. Z toho důvodu je 
třeba předem myslet na jejich finanční ohodnocení.

http://dejmedetemrodinu.msk.cz/kdopomaha/zivot-v-opravdove-rodine-je-dar/
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bkpvMUk-7-U
http://www.scie.org.uk/publications/guides/guide07/carers/recruiting/
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Moravskoslezský kraj vydal na svůj náklad soubor pohádek s názvem Děti srdce. Autorem je úspěšná 
spisovatelka dětských knih Zuzana Pospíšilová, která zpracovala náměty pracovníků NRP krajského 
úřadu. Knížka v pěti kapitolách dětem přibližuje problematiku náhradních rodičů, pěstounství, adopce, 
dětských domovů a vztahů rodičů, dětí a sourozenců v náhradních rodinách. Za každou kapitolou jsou 
zábavné úkoly vztahující se k tématu.

Možnou cestou, jak přiblížit téma NRP pedagogům, je oslovení a navázání pravidelné spolupráce 
s organizacemi, které se věnují vzdělávání učitelů, např. NPI (tj. Národní pedagogický institut ČR, který 
má krajské pobočky). Také je vhodné zapojit do vymýšlení kampaní a jejich šíření samotné studenty 
a vytvořit tým učitel – odborník NRP či pěstoun.

6.1.1 Téma pěstounství v osnovách škol, v učebnicích, v beletrii

Na druhém stupni základní školy je v rámci předmětu výchova k občanství zařazeno i téma náhradní rodinné 
péče. Vydavatelé učebnic, kterých je nemalé množství, k němu mohou přistupovat různě. Pro představu např. 
nakladatelství Nová škola (NNS) věnuje tématu podob rodin čtyři strany.  Jako vhodné se ukazuje téma 
náhradní rodinné péče vnést více do osnov rámcového vzdělávacího programu škol a učebnic.

6.1.2 Besedy ve školách 

Cestou ke zvyšování povědomí dětí i učitelů o pěstounské péči jsou besedy na dané téma. Z praxe se ukazuje 
užitečné oslovit základní, ale i střední a vysoké školy. 

Aby téma NRP bylo pro děti i učitele co možná nejpoutavější a autentické, je vhodné do nich zapojit pěstouny, 
ale i samotné mladé dospělé, kteří vyrostli v NRP, a stavět besedu na jejich příběhu. Je možné besedy uskuteč-
nit i on-line formou. 

6.1 Osvěta 

Je potřeba dostat téma náhradní rodinné péče co nejvíce do povědomí veřejnosti. Jednou z cest je začít ve 
školním věku dětí. Důvodů může být hned několik. Je dobré děti odmalička vychovávat k toleranci k jakékoliv 
odlišnosti, samy se mohou v dětském kolektivu setkat s dětmi z náhradních rodin, a také mohou být nositeli 
myšlenky pěstounství pro své rodiče.

Je třeba, aby se besedy ve školách nedělaly nahodile, ale byly systémově jednotlivým školám na 
území kraje či obce nabízeny. Je také možné mezi danou školou a doprovázející organizací navázat 
určitou dlouhodobější spolupráci, kdy každoročně bude pro konkrétní ročník dětí zajištěna beseda. 

Další možností je, aby koordinátorka/koordinátor kampaně či představitel/představitelka samosprá-
vy udělal/a úvodní oslovení škol, ale besedy by zajistily doprovázející organizace se sídlem v daném 
regionu kraje. Krajská/ý koordinátorka/koordinátor náboru může rovněž dodat určitou metodickou 
podporu ve smyslu obsahu a struktury besedy včetně dodání propagačních materiálů.

6.6. JEDNOTLIVÉ KAMPAŇOVÉ AKTIVITY 
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Jednotlivé aktivity je třeba průběžně monitorovat a evaluovat (více kapitola níže) a následně se zamě-
řit na aktivity, jež v daném kraji či regionu kraje fungují, a to i s ohledem na cílové skupiny, které je 
potřeba oslovit. Jako nezbytné se ukazuje jednotlivé kampaňové aktivity mezi sebou kombinovat.

6.1.3 Zařazení náhradních rodin do škály podob rodin

Téma rodiny, která je mimo jiné tvořena samoživiteli či stejnopohlavními páry, už není v české společnosti tolik 
tabu jako v minulosti. Stejným způsobem by bylo vhodné učit a ukazovat dětem, že náhradní rodiny jsou 
druhem krátkodobé či dlouhodobé pomoci rodinám, jež jsou z různých důvodů v nouzi a nejsou schopné péče 
o své děti. V poslední době vznikla či byla přeložena řada dětských knih, které se danému tématu věnují a 
pomáhají náhradním rodičům v povídání s dětmi vyrůstajícími v náhradních rodinách. Přesto je namístě, aby 
jak školní učebnice, tak beletrie či televizní a rozhlasové pořady (pohádky, povídky, hry) o tématu NRP více 
vyprávěly.

6.2 Vlastní kampaňové aktivity 

Níže uvedený přehled kampaňových aktivit si neklade za cíl uvést výčet všech forem aktivit, které je možné 
uskutečnit, či dát všechny tipy na ty, jež už realizovány byly a byly úspěšné. Cílem daného přehledu je jednot-
livé aktéry systému inspirovat a šířit příklady dobré praxe. Pokud si při jeho čtení pomyslíte „toto už dávno 
děláme“, je to jenom dobře a je třeba ocenit kus cesty, kterou jste už ušli. Pokud si naopak řeknete „tak tohle 
jsme ještě nezkusili“, je dobré si odpovědět na otázku „a co nám brání v tom, se do toho pustit?“. 

Pro snadnější a rychlejší zavedení do praxe uvádíme i výhody a nevýhody jednotlivých kampaňových aktivit 
včetně praktických poznatků z jejich realizace. 

V Moravskoslezském kraji obeslali všechny střední školy s nabídkou besedy na téma pěstounství. 
Dvě vyučovací hodiny trvající besedu vedly dvě zaměstnankyně kraje (projektové pracovnice, které 
jsou zároveň náhradními rodiči). Celkem se střídaly tři dvojice lektorů. Do besed byly zapojovány i 
dospělé děti (biologické i přijaté) z pěstounských rodin. Následně se podařilo vybudovat síť spolupra-
cujících škol, které měly o téma a besedy zájem a v následujících letech se samy o besedy hlásily. 
Bylo patrné, že téma u studentů i pedagogů rezonovalo. Cílem besed byla nejen osvěta, ale se sloga-
nem „Chceš se zbavit příliš pečujícího rodiče? Pořiď jim sourozence do NRP“ byli přes dospívající 
osloveni i jejich rodiče jako potenciální zájemci o NRP. Všichni účastníci včetně pedagogů dostali 
drobné propagační předměty. Děti byly požádány o vyplnění elektronické zpětné vazby.

Nadace J&T spravuje virtuální knihovnu NRP. Více naleznete na: Náhradní rodinná péče | Virtuální 
knihovna – NRP (www.knihovnanrp.cz). Knihovna obsahuje materiály, které se týkají oblasti náhradní 
rodinné péče včetně audiovizuálních materiálů. Jedna ze sekcí, „materiály pro zájemce o pěstounství“ 
www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/materialy-o-pestounstvi/, je určena pracovníkům 
OSPOD OÚ ORP, krajských úřadů, neziskových organizací a nabízí jim k výběru různé propagační mate-
riály vhodné pro zájemce.

Pro starší děti je možné využít komiksy. Téma NRP se objevuje např. v komiksu Lili a dvě mámy 
www.asta-sme.cz/cs/lili-dve-mamy od nakladatelství Ašta šmé.

Publikace určené pro čtenáře na různé téma nejen z oblasti NRP je možné nalézt na:   
www.terapeutickepohadky.cz, které založily Jana Horáková a Petra Pávková. Tyto webové stránky 
mají za cíl pomoci náhradním rodičům ve vyhledávání knížek, jež mohou dětem pomoci pochopit 
určité téma či složité životní situace. Lze na nich najít pouze pohádkové příběhy.

http://www.terapeutickepohadky.cz
http://www.asta-sme.cz/cs/lili-dve-mamy
http://www.knihovnanrp.cz
http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/materialy-o-pestounstvi/
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V jednotlivých podkapitolách se budeme věnovat těmto kampaňovým aktivitám:

6.2.1 Hot linka pěstounství
6.2.2 Pravidelné pořádání každoročních dnů či týdnů pěstounství/rodin
6.2.3 Dny otevřených dveří určené pro zájemce o NRP na úřadech
6.2.4 Besedy s pěstouny
6.2.5 Spojení propagace NRP s veřejnou přednáškou známé osobnosti či filmovým, divadelním představe 
 ním nebo jinou kulturní akcí
6.2.6 Výstavy pro veřejnost s fotkami pěstounů a pěstounských rodin 
6.2.7 Příběhy o životě pěstounské rodiny na pokračování zveřejňované v regionálním tisku
6.2.8 Propagace NRP na akcích pořádané krajem či krajským úřadem určené pro veřejnost
6.2.9 Propagace NRP na akcích pořádaných pro veřejnost
6.2.10 Cena/čestné uznání představiteky/představitele státní správy/samosprávy
6.2.11 Webové stránky obsahující výlučně informace ke kampani
6.2.12 Krátké video- či audiospoty 
6.2.13 Výzva k podpoře veřejnosti
6.2.14 Propojení kampaně se známou tváří v daném regionu – patronka/patron
6.2.15 Spot/slogan a vizuál kampaně prezentovaný na dopravních prostředcích MHD, zastávkách MHD, 
 ale i potravinách 
6.2.16 Propojení sportovního cíle s posláním podpory pěstounství 
6.2.17 Neformální posezení s pěstouny pořádané samotnými pěstouny pro známé
6.2.18 Slogan a vizuál prezentovaný ve všech budovách úřadu a zřizovaných institucí kraje
6.2.19 Jiné

6.2.1 Hot linka pěstounství

Telefonická linka určená zájemcům o NRP, jejímž smyslem je poskytnout informace o náhradním rodičovství 
včetně procesu, jak se stát náhradním rodičem. Ideální situací je, když tato linka slouží zájemcům z celého 
kraje a její provoz je placen v rámci financí určených na kampaně. Není třeba zajistit 24hodinový provoz, je ale 
nutné reagovat na zmeškané telefony zájemců v co nejkratším čase (např. do druhého dne).

Výhody:
Rychlé a dostupné poskytnutí informací o NRP. Pokud jsou pracovníci na lince dobře připravení, může to být 
pro zájemce velmi motivační. 

Nevýhody:
Není možné, aby zajišťoval člověk bez znalosti problematiky NRP. Další nevýhodou je nárazovost telefonátů. 
Proto je vhodné propojit s jinými kampaňovými aktivitami, kdy se využitelnost linky zvyšuje.

Je možné kombinovat s e-mailem či chatem. Není namístě, aby každá doprovázející organizace měla 
svou hot linku. Ideální je mít jednu na území kraje či šířit odkaz na linku, která je funkční.

Časový harmonogram Strategie k vyhledávání zájemců by měl sledovat různorodost jednotlivých 
kampaňových aktivit, a to ideálně tak, aby se v daném roce na určitém území stále něco „dělo“. 
Přitom je třeba využívat několik hlavních aktivit naráz či v různé kombinaci s ohledem na lokalitu 
náboru (např. Týden pěstounství po určité časové období doplňovat videospotem v prostředcích MHD 
a seriálem příběhů pěstounských rodin uváděným v lokálních novinách či obecních zpravodajích).
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Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., nabízí zájemcům o NRP kromě on-line poradny, Facebooku 
i bezplatnou telefonní linku. Více naleznete na: www.hledamerodice.cz.

V Pardubickém kraji ve spolupráci několika organizací nabízejí telefonickou konzultaci pro zájemce 
o NRP, kdy telefonisty jsou sami pěstouni (tři telefonisté). Cílem je, aby zájemci měli možnost si o svém 
záměru pohovořit přímo s pěstounkou/pěstounem a dozvědět se více o její/jeho zkušenostech, případ-
ně se s pěstounkou/pěstounem mohou i osobně sejít. Více naleznete na: www.pestounnadrate.cz.

Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021 vyplynulo, že  Dny či Týdny 
pěstounství/rodin pořádá deset krajů.

6.2.2 Pravidelné pořádání každoročních dnů či týdnů pěstounství/rodin 

Několik akcí na podporu pěstounství soustředěných do určitého časového úseku. Jde o pravidelně se opakující 
aktivitu v předem daném termínu v roce. 

Dny a Týdny pěstounství/rodin mohou mít nejrůznější podobu. Může se jednat o vernisáže na téma NRP 
v prostorách úřadů, „zábavná odpoledne“ s aktivitami pro rodiny s dětmi, kulturní akce určené pro náhradní 
rodiny či pro rodiny obecně, dny otevřených dveří konané v prostorách úřadů v či nad rámec úředních hodin 
spojené např. s prohlídkou celého úřadu včetně kanceláře hejtmana a doprovázené dalším programem atd. 
Zapojené mohou být doprovázející organizace a úřady, jež jsou členy pracovní skupiny k náboru daného kraje 
i mimo ni. 

Smyslem je, aby se v určitý čas zapojilo co nejvíce organizací, které se tématu NRP v kraji věnují, a na danou 
problematiku se co nejvíce upozornilo. Každá aktivita je spojena s šířením propagačních materiálů a informa-
cí na téma NRP. 

Výhody:
Pravidelnost akce a její šíře umožňuje více na danou problematiku poukázat a oslovit mediální prostor.
Při zajištění atraktivního prostředí a programu bývá vysoká účast.

Nevýhody:
Organizační a finanční náročnost. 

Je možné datum akce propojit s datem, které je veřejně vyhlášeno, jako Den rodin. Za velmi přínosné 
se v praxi ukázalo spojit akci s mediálním partnerem (např. konkrétní rozhlasová či televizní stanice). 
Tím je zajištěna dostatečná publicita.

V praxi se osvědčilo Dny a Týdny pěstounství cílit nejen na stávající pěstounské rodiny ve smyslu 
bezplatného vstupu, ale na rodiny obecně. Je to z důvodu, že akce byl měla sloužit k náboru a je třeba 
oslovit širokou skupinu lidí. Také se osvědčilo cílit program na všechny věkové skupiny – tvoření, 
soutěže, kulturní vystoupení, občerstvení.

http://www.pestounnadrate.cz
http://www.hledamerodice.cz
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021 vyplynulo, že dny otevřených 
dveří pořádá osm krajů.

6.2.3 Dny otevřených dveří určené pro zájemce o NRP na úřadech

Vymezení pravidelného času pracovníků úřadu, který je určen k setkání se zájemci o NRP. Tato aktivita slouží 
spíše jako doplnění kampaně než jako samostatná kampaňová aktivita.

Výhody:
Ukazuje se tím vstřícnost a otevřenost pracovníků úřadů, kdy dochází k prolomení možných bariér. Zájemci 
o NRP mají možnost konzultovat své podmínky s posuzujícími odborníky ještě před podáním formální žádosti 
a rovněž se mohou dozvědět více informací o celém procesu. Pracovníci úřadu se mohou setkat s náhradními 
rodiči a poznat vývoj jejich rodinné situace.

Nevýhody:
Je třeba zajistit, aby zvolený čas byl dodržován a nebyl zbytečně rušen. Někdy se může stát, že nepřijde žádná 
rodina či zájemce.

V roce 2021 se uskutečnila v Pardubickém kraji v rámci Týdnu pěstounství pořádaného krajem akce 
Rozběhneme pěstounství. Jednalo se o devět běhů na různých místech kraje. Zapojili se doprovázející 
organizace v kraji, městské úřady a další, kdo měli o akci zájem. Každý organizátor si uzpůsobil běh 
podle svého, např. v Pardubicích se běželo po stopách, jak se stát pěstounem, kdy každý účastník 
proběhl trasu vedoucí přes místa, která absolvuje zájemce o pěstounskou péči od podání žádosti přes 
posouzení až ke svěření dítěte do péče. V Chrudimi se běžela štafeta, která symbolizovala spolupráci 
v péči o ohrožené děti, a ve Svitavách se zase snažili naběhat co nejvíce kilometrů. Každá trasa byla 
něčím zajímavá a specifická. Účast byla zdarma a účastnit se mohli jednotlivci, rodiny nebo týmy 
přátel, kolegů apod. V každém běhu byli odměněni tři nejrychlejší běžci v kategoriích děti, ženy, muži 
nebo týmy. Každý  dostal pamětní list s poděkováním za účast. Kromě běhů se po celý týden konaly na 
různých místech kraje výstavy, dny otevřených dveří, promítání filmů s tematikou náhradní rodinné 
péče a tematická diskuzní setkání s pěstouny.

V Moravskoslezském kraji na základě zkušeností změnili Den pěstounství na Dny rodin. Bylo to 
z důvodu snahy cílit na širší veřejnost, a dosáhnout tak vyšší účasti. Kampaňová aktivita je vždy 
součástí nějaké jiné akce, která se ve stejný den koná na nějakém atraktivním místě (např. hrad). Všich-
ni, kdo přijdou, mají bezplatný vstup (počet vstupenek uhradí provozovateli kraj). Kromě zábavných 
aktivit jsou v místě situovány stánky doprovodných a příspěvkových organizací kraje zabývajících se 
NRP a stánek krajského úřadu, kde probíhají osvětové a kampaňové aktivity. Takto probíhá Den rodin 
na třech různých místech v kraji. Na této akci také dochází k ocenění pěstounů, které předává náměs-
tek hejtmana kraje pro sociální oblast.

Je třeba průběžně sledovat efektivitu kampaňové aktivity – tzn. vynaložený čas realizátorů versus 
počet oslovených zájemců. Na druhou stranu je předpoklad, že zájemci, pokud přijde na úřad,  bude 
poskytnuta požadovaná informace kdykoliv, nejen v době určitého, předem vymezeného času.
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Veřejná knihovna se ukázala v praxi jako výhodnější prostor než mateřské centrum, a to z důvodu 
vyšší návštěvnosti veřejnosti a širšího spektra cílových skupin.

Při organizaci je třeba nepodcenit PR propagaci dané akce v místě, kde se bude konat (např. letáky do 
schránek, uveřejnění pozvánky v obecním zpravodaji či v místním rozhlase, uvedením na webových 
stránkách a sociálních sítích obce, kraje atd.). Malá obec většinou zajistí zdarma jak místo pro konání 
akce, tak i publicitu.

6.2.4 Besedy s pěstouny

Ten, kdo má vlastní zkušenost, může pro svou autentičnost nejvíce zaujmout své okolí. Jako ideální se ukazuje 
kombinace besedy s pěstounem za spoluúčasti odborníka na NRP (tj. pracovník doprovázející organizace, 
OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností či krajského úřadu atd.), který může doplnit konkrétní 
informace týkající se procesu odborného posouzení, zpřesnit situaci v daném regionu atd. Zároveň se tím 
dává vzkaz veřejnosti, že lidé v systému mohou být jednotní, že není třeba se obávat „na první pohled“ či 
„první poslech“ nepříjemných úředních postupů. 

Besedy s pěstouny je možné organizovat v místě bydliště, kde daný pěstoun žije, ideálně při vytvoření nefor-
mální atmosféry ve stylu „posezení“ se sousedy. Ale je možné využít i prostor knihoven, farností, kaváren 
atd.

Zároveň je možné besedu s pěstouny spojit s jinou kampaňovou aktivitou či kulturní akcí. Besedu je dobré 
v daném místě pravidelně opakovat, a tím danou lokalitu na téma NRP přivykat.

Výhody:
Nízké náklady na organizaci. 

Nevýhody:
Někdy malá účast potenciálních zájemců a tím i možné zklamání besedujících pěstounů.

Na Krajském úřadu v Jihočeském kraji pořádají pravidelné dny otevřených dveří dlouhodobě několik 
let. Po celou tuto dobu zvolili stejný termín a čas (první pondělí v měsíci od 16.00 do 19.00). Stálost 
termínu umožňuje, že s touto variantou všichni aktéři NRP (pracovníci OSPOD OÚ ORP i doprovázejících 
organizací) počítají. Pravidelné dny otevřených dveří si tak našly své příznivce jak mezi rodinami, které 
už mají „své“ dítě, tak mezi rodinami, jež na „své“ dítě ještě čekají, ale i u nových zájemců o NRP. Jedná 
se o neformální setkání. V některých případech je možné, aby zájemci společně s odborníky zvážili 
načasování podání své žádosti o zprostředkování NRP. Častěji chodí rodiny v podzimním a zimním 
období. 

Organizace Prevent 99, z.ú., v rámci krajské dotace Jihočeského kraje uskutečnila besedu s pěstoun-
kou, a to v malé obci, kde žije. Obec poskytla zdarma prostory a souhlasila s bezplatnou propagací 
akce v lokálním zpravodaji, na webových stránkách i v místním rozhlase. Zároveň se akce zúčastnila i 
herečka Jihočeského divadla, která s organizací spolupracuje jako patronka. Na dvouhodinovou besedu 
přišli sousedé a známí pěstounky. 
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6.2.5 Spojení propagace NRP s veřejnou přednáškou známé osobnosti či filmovým či   
 divadelním představením nebo jinou kulturní akcí

Před divadelním představením, koncertem, případně jinou kulturní akcí krátce vystoupí zástupkyně/zástupce 
krajského úřadu, pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, doprovázející organizace za účelem 
předání krátké informace o pěstounství. Jinou variantou je, že se vytipuje představení, film na téma rodiny či 
náhradního rodičovství a po představení se udělá beseda k tématu NRP. 

V prostorách, kde se akce koná, je připravený informační stánek s bannerem a s letáky k NRP, kde je možné 
se případným zájemcům před či po představení či v průběhu přestávek více věnovat. Tuto krátkou prezentaci 
lze propojit s krátkým rozhovorem na dané téma se známou osobností. V praxi se osvědčilo vybírat kulturní 
události spojené s tématem rodina či náhradní rodičovství.

Výhody:
Může být velmi efektivní.

Nevýhody:
Organizační náročnost. Ne každý pořadatel bude ochotný na toto přistoupit.

Organizace Amalthea, z.s., má v tomto směru bohaté zkušenosti. Z těch úspěšných pro inspiraci 
uvádíme např. promítání filmu Alice Nellis Adopce donaha, spojené s výstavou Jsem pěstoun v prosto-
rách sálu gymnázia v Chrudimi; spolupořádání scénického čtení Listování od Lukáše Hejlíka opět 
s následnou besedou o pěstounské péči v prostorách téhož gymnázia; křest kalendáře Mít rodinu za 
účasti fotografa Petra Wagenknechta v Městském muzeu Ústí nad Orlicí s následnou besedou 
k tématu pěstounství atd.

Je možné tuto akci spojit s tím, že se výtěžek z kulturní akce využije na podporu konkrétní rodiny či 
organizace věnující se podpoře pěstounství. 
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021 vyplynulo, že výstavy pořádá  
devět krajů.

6.2.6 Výstavy pro veřejnost s fotkami pěstounů a pěstounských rodin 

Výstava série velkoformátových fotografií pěstounů, kdy snímky mají určitý koncept (např. ukazují pěstouny 
v oblečení, ve kterém vykonávají civilní zaměstnání, či se jedná o fotografie pěstounů a mladých dospělých, 
již vyrostli v pěstounské péči). 

Místy, kde je možné fotografie zveřejňovat, mohou být různé veřejné prostory, např. vestibuly úřadů, náměs-
tí, prostory vlakových či autobusových nádraží, muzeí, knihoven a jiné. 

V praxi se osvědčilo výstavy kombinovat s jinou kampaňovou aktivitou, např. besedou s pěstounem s kultur-
ním představením, s oceněním pěstounů atd., a tím dosáhnout jak větší návštěvnosti, tak také hlubšího 
oslovení návštěvníků tématem.

Další variantou je pořádání výstavy obrázků dětí vyrůstajících v NRP či dětí ve školách, které nakreslily na 
téma spojené s rodinou. Je také možné některé dětské malíře ocenit a udělat pro ně vyhlášení na veřejnosti, 
které se samo o sobě stane kampaňovou aktivitou. 

Výhody:
Je možné stěhovat výstavu po různých místech v kraji. 
Je zde možnost oslovit velké množství dětí prostřednictvím škol. 

Nevýhody:
Nalezení dostatečného množství pěstounů, kteří jsou ochotní nechat se vyfotit. S ohledem na zajištění převo-
zu fotografií a organizování zajištění prostor k jejich vystavení se jedná o náborovou aktivitu, která patří k 
organizačně náročnějším. Převozem nebo vystavováním na veřejném místě může dojít k poničení vystavova-
ných exponátů.

Je vhodné spíše zobrazovat pěstouny než děti v náhradní rodině vyrůstající, a to s ohledem na zajištění 
ochrany jejich identity a ohlídání souhlasu zákonného zástupce v případech, kdy je dítě na fotografii 
poznatelné. Je pragmatické i vzhledem k pořizovacím nákladům fotografií, když je výstava koncipová-
na jako putovní. 

Při volbě prostor je třeba zvážit možnost určité bariérovosti prostor pro návštěvníky dané recepcemi, 
turnikety vstupu úřadů atd. 
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021, vyplynulo, že  tento způsob 
kampaně využívá všech jedenáct krajů. 

6.2.7 Příběhy o životě pěstounské rodiny na pokračování zveřejňované 
 v regionálním tisku 

Příběhy o životě pěstounské rodiny sledují stejně jako besedy s pěstouny předávání autentické zkušenosti 
a upoutání veřejnosti na dané téma. Je možné mít jednorázový text spojený s propagací jiné kampaňové 
aktivity či text samostatný nebo se může jednat o seriál příběhů různých pěstounských rodin, který bude 
vycházet v pravidelném čase (např. obtýden). Také může jít o dlouhodobější vyprávění jedné rodiny o životních 
osudech jejích členů. V praxi se osvědčilo, když text obsahuje emoce, humor a kromě reálného pohledu na 
pěstounství i pozitivní naději v závěru. 

Výhody:
Tato forma sdělení bývá čtenářsky vděčné.

Nevýhody:
Je třeba dbát na ochranu identity dětí v náhradní rodině vyrůstajících ve smyslu zachování jejich co největší 
anonymity. Je namístě, aby text byl autorizován nejen pěstounem, ale i iniciátorem této kampaňové aktivity, 
a pokud je to možné, i samotným dítětem. 
Nevýhodou může být neochota některých tiskovin články zveřejňovat. V tomto případě je možné využít jiné 
platformy (např. webové stránky, po úpravě sociální sítě doprovázejících organizací atd.).
Časově náročné pro zpracování článku, někdy může narážet i na neochotu pěstounů zveřejňovat své příběhy.

Není dobré jít do velkých podrobností, aby si okolí rodiny nespojilo příběh dítěte s konkrétním dítětem 
z rodiny pěstounů či aby toto spojení nebylo pro dítě zahanbující.

Ne každý z pěstounů či pracovníků doprovázející organizace či úřadu umí psát texty, je třeba přizvat 
profesionály z řad novinářů a PR pracovníků.

Pardubický kraj vydal vlastním nákladem brožuru příběhů pěstounských rodin z Pardubického kraje 
s názvem Rodina na 100% (www.krajprorodinu.cz/nahradni-rodina/#ke-stazeni). Fotografie pěstou-
nů publikované v brožuře, doplněné vybranými citacemi z textu, jsou nainstalovány do výstavy, která 
je stabilně v prostorách krajského úřadu. Výstava je putovní a využívá se v různých regionech kraje, 
kde uskutečňuje kampaňová aktivita. 

Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., nabízí bezplatně k zapůjčení výstavu „Jsem pěstoun“. Jedná se 
o jedenáct obrazů, které jsou instalovány na dřevěných malířských stojanech či jsou ve formě plakátů, 
jež je možné umístit do tzv. klaprámů a instalovat na zdi. Obrazy představují skutečné pěstouny v jejich 
občanských profesích – hasič, svářeč, bankovní úřednice aj. Fotografie jsou doplněné životním příbě-
hem pěstounů a především motivy, které je k pěstounství vedly. Olomoucký kraj se tím inspiroval 
a z rozpočtu kraje nechal vyrobit fotografie pěstounů žijících na jeho území. Tyto velkoformátové 
fotografie jsou k dispozici ve více výtiscích a jsou k dispozici pro obce a doprovodné organizace.

http://www.krajprorodinu.cz/nahradni-rodina/#ke-stazeni
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Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021 vyplynulo, že tento způsob 
kampaně využívají tři kraje. 

6.2.8 Propagace NRP na akcích pořádané krajem či krajským úřadem
 určené pro veřejnost

Spojení akce, která je pořádaná krajem/krajským úřadem či má jeho záštitu, a propagace NRP ve smyslu 
zajištění informačního stánku s bannerem a propagačními materiály k pěstounství. Tato kampaňová aktivita 
vychází z předpokladu, že pokud kraj/krajský úřad nějakou akci pořádá či ji finančně podporuje, může si 
vymínit přítomnost informačního stánku k propagaci NRP. Může jít o akci sportovní, kulturní, vzdělávací. 
Cílem je zasáhnout co nejširší veřejnost. 

Výhody:
Finančně nenáročné. V počátku je třeba zajistit banner, informační stánek s logem kraje atd.

Nevýhody:
Časově náročné ve smyslu času pracovníků zajišťujících obsluhu informačního stánku. Z toho důvodu je 
vhodné mít předem určeného pracovníka za tímto účelem.

Je vhodné předem zvážit i typ akce a komu je určena. Jako úspěšné se jeví propojit propagaci NRP 
s akcí konanou pro veřejnost, kde se předpokládá určité sociální cítění či kam přijde veřejnost, která 
je zvyklá pomáhat.

Je vhodné mít interně nastavený systém spolupráce sociálního odboru krajského úřadu a odboru 
kraje zajišťující propagační akce pro veřejnost. Je také nezbytné mít zajištěnou obsluhu „stánku“ 
odborníkem na NRP, který je schopný poskytnout veřejnosti případně další informace.

V Moravskoslezském kraji zaznamenala velký úspěch propagace NRP při mistrovství světa v paraho-
keji, naopak mistrovství Evropy v beachvolejbalu se ukázalo jako akce méně vhodná. A to z důvodu, že 
obě akce samy o sobě míří na jinou cílovou skupinu. 
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Organizace Amalthea, z.s., má informační stánky např. na festivalu Loutkářská Chrudim, také spolu se 
známou rozhlasovou stanicí objíždí letní plovárny, účastní se městských slavností v kraji, různých 
festivalů. Je snaha v rámci informačního stánku realizovat i nějakou aktivitu pro děti, např. malování na 
kameny, výroba tematických placek (na téma rodiny atd.).  
Více na www.amalthea.cz/akce-stan-se-pestounem/

V Moravskoslezském kraji v rámci pořádání Dne rodin oceňují tři pěstouny/páry, které jsou nominová-
ny obecními úřady obcí s rozšířenou působností, doprovázejícími organizacemi, ale i veřejností. Oceně-
ní schvaluje rada kraje a ocenění pěstouni obdrží poukaz na wellness pobyt pro dvě osoby, květinu 
a „diplom“.

6.2.9 Propagace NRP na akcích pořádaných pro veřejnost

Obdoba předchozí kampaňové aktivity, kdy dochází ke spojení propagace NRP v rámci kulturní, sportovní či 
společenské akce organizované pro širokou veřejnost. V prostorách, kde se akce koná, je připravený infor-
mační stánek s bannerem a letáky k NRP. V praxi se osvědčila účast na festivalech v ulicích, které se zaměřují 
na komunitní život a setkávání sousedů, kam přichází velké množství rodin s dětmi.

Výhody:
Finančně nenáročné. V počátku je třeba zajistit banner, informační stánek s logem atd.

Nevýhody:
Časově náročné ve smyslu času pracovníků zajišťujících obsluhu informačního stánku. Z toho důvodu je 
vhodné mít předem určeného pracovníka či pracovníky za tímto účelem.

6.2.10 Cena/čestné uznáním představitelky/představitele státní správy/samosprávy 

Představitelka/představitel státní správy či samosprávy uděluje v pravidelném intervalu čestnou cenu pro 
obyvatele daného regionu, kteří jsou náhradními rodinami či náhradním rodinám pomáhají. Cena je propojená 
s určitou mediální publicitou, a tím je zároveň propagován institut náhradního rodičovství. Tato kampaňová 
aktivita je obdobou cen Ministra školství. V praxi se osvědčilo cenu/čestné uznání kombinovat s jinou kampa-
ňovou aktivitou, např. se Dny či Týdny pěstounství/rodin.

Výhody:
Aktivita je nenásilně spojena s osvětovou činností pro veřejnost.

Nevýhody:
Možný vznik určité řevnivosti mezi těmi, kdo cenu dostal a kdo ne.

Je vhodné mít připravené i aktivity pro děti.

Je třeba mít vytvořený transparentní systém navrhování a schvalování těchto osobností (např. mít 
určitý počet garantů či doporučení za danou osobnost či předem určená schvalovací kritéria atd.). 
Je možné propojit i s určitou odměnou.

http://www.amalthea.cz/akce-stan-se-pestounem/
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6.2.11 Webové stránky obsahující výlučně informace ke kampani

Webové stránky speciálně zaměřené na problematiku náboru, případně náhradní rodinné péče. Jejich obsa-
hem může být např. vysvětlení procesu, jak se stát náhradním rodičem, příběhy pěstounů, různé informace 
k pěstounské péči a situaci dětí, kterým se hledá náhradní rodina v daném regionu, včetně informací o aktuál-
ně pořádaných kampaňových aktivitách v určitém regionu.V praxi se osvědčilo mít webové stránky ke kam-
pani vedené jako samostatné stránky, oddělené od informací týkajících se chodu úřadu.

Součástí webových stránek může být i sekce, kde se zveřejňují anonymizované příběhy dětí, které jsou 
v evidenci dětí krajského úřadu, jimž se aktuálně hledá náhradní rodina. Tím je sledováno oslovení veřejnosti 
s cílem párování dítěte, kterému se dlouhodobě nedaří nalézt pěstounskou rodinu běžným způsobem. Tyto 
stránky je s ohledem na obsah vhodné zřizovat krajským úřadem. 

 

Výhody:
Přímý komunikační kanál, kde je možné informovat veřejnost o jednotlivých aktivitách kampaně a dění kolem 
ní. Veřejnost může prostřednictvím reálných informací o situaci dětí v kraji, kterým se hledá náhradní rodina, 
lépe vnímat realitu životní situace těchto dětí. 

Nevýhody:
Personální náročnost. Je třeba zajistit aktuálnost informací a “„obsluhu“ stránek. Pokud jsou stránky propoje-
né s uveřejněním příběhu dítěte, pak je nezbytné mít zajištěnou/zajištěného pracovnici/pracovníka NRP 
krajského úřadu, která/ý bude mít časovou kapacitu komunikovat s potenciálními zájemci o dané dítě.

Z odpovědí jedenácti krajských úřadů, které reagovaly na dotazníkové šetření realizované pro účely 
této publikace a rozeslané organizací Hledáme rodiče, o.p.s., v září 2021, vyplynulo, že  šest krajských 
úřadů má webové stránky zaměřené na NRP a jeden krajský úřad má webové stránky k NRP v rámci 
webových stránek zaměřených na rodinu jako takovou. 

Moravskoslezský kraj má své webové stránky, které mají název domény shodný s logem kampaně, 
více naleznete na: www.dejmedetemrodinu.msk.cz.

Karlovarský a Jihočeský kraj mají webové stránky, jejichž prostřednictvím hledají náhradní rodiny 
dětem v evidenci krajského úřadu. Více naleznete na:       
www.pestounskapecevkk.cz/index.php/potrebujeme-rodinu
www.pestounstvi.kraj-jihocesky.cz/cs/d-ti-pro-kter-hled-me-p-stouny.

Je nezbytné přitom myslet na bezpečí dětí, jejichž příběhy jsou touto cestou zveřejňovány (tj. zajištění 
anonymity), a propojenost informace s kontaktem na další informace. Také je třeba mít vyvážený 
způsob předání informace o dítěti, najít vhodnou míru a styl příběhu. 

Nezbytností při zakládání webových stránek je plánování zajištění aktuálnosti informací, aby byly tzv. 
živé.  

S ohledem na zajištění návštěvnosti stránek je třeba mít jednoduchou a snadno přístupnou doménu 
a je vhodné myslet i na propagaci stránek, aby o nich veřejnost věděla (např. prostřednictvím sociál-
ních sítí, inzerce v médiích, letáků atd.). S ohledem na zmíněné je vhodné při plánování stránek přizvat 
ke spolupráci PR pracovnici/pracovníka.

http://dejmedetemrodinu.msk.cz
http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/potrebujeme-rodinu
http://pestounstvi.kraj-jihocesky.cz/cs/d-ti-pro-kter-hled-me-p-stouny
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Spot se také může využívat v kombinaci s jinou kampaňovou aktivitou (např. v úvodu besedy s pěstounem 
atd.). V praxi se osvědčilo spolupracovat s renomovaným dodavatelem. 

Výhody:
Dlouhodobá využitelnost. Pokud se spot povede je možné zasáhnout široký záběr veřejnosti.

Nevýhody:
Časová a finanční náročnost. Nutné organizačně zajistit projekci.

Moravskoslezský kraj má zpracovaných několik spotů. Některé se týkají představení oceněných 
pěstounů, dva spoty jsou pak o náhradní rodinné péči v Moravskoslezském kraji a nově i deset spotů 
mapuje cestu pěstouna od prvotní myšlenky po spot s dospělými dětmi, které vyrůstaly v NRP. Nyní 
se vysílá i rozhlasový spot. Více naleznete na:         
www.dejmedetemrodinu.msk.cz/uz-jste-slyseli-nove-spoty-na-podporu-pestounstvi/.

Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., byla jednou z prvních, která natočila audiospoty za účelem náboru 
náhradních rodičů. Více naleznete na: www.hledamerodice.cz/tv-spoty/.

V Moravskoslezském kraji se podařilo ve dvou městech domluvit promítání spotů o NRP v kinosále 
před filmovým představením, respektive při plnění sálu, a to ještě před blokem reklam a upoutávek 
filmů. Zároveň jsou v kině stabilně umístěny letáky s kontakty na pracovnice úřadu, oddělení náhradní 
rodinné péče.

Organizace Návrat, o.z., vytvořila krátký film v rámci kampaně Adoptujte si náhradní rodinu. 
Více naleznete na: www.youtube.com/watch?v=Sh75WSpmU6I

Organizace Dobrá rodina, o.p.s., vytvořila informační stránku detabuizující náhradní rodičovství pro 
děti jiné rasy/etnika či národnosti, děti s postižením, přijímání starších dětí apod. Více naleznete na: 
www.dobrarodina.cz

Organizace Hledáme rodiče, o.p.s., má webové stránky, které slouží pouze účelu kampaně. Více nalez-
nete na: www.hledamerodice.cz.

Spot je možné uveřejnit na sociálních sítích doprovázejících organizací, úřadů, v médiích (regionální 
televizní a rozhlasové stanice), před běžnou projekcí v kinech, v dopravních prostředcích kraje/obce, 
ve vyvolávacím systému úřadů, čekáren lékařů a nemocnic atd.

6.2.12 Krátké video- či audiospoty 

Krátký, pouze několik minut trvající spot, jehož cílem je upoutání veřejnosti k tématu náboru náhradních 
rodičů. V závěru spotu je uvedeno, kam se má potenciální zájemce obrátit. Jako vhodné se ukazuje používat 
humor či vyvolat emoci. Ve spotu může vystupovat známá osobnost, která podporuje pěstounství, nebo 
skuteční náhradní rodiče, ale může se jednat i o krátký příběh s herci či neherci, který má hlavní sdělení: má to 
cenu, staňte se pěstouny!

http://www.dobrarodina.cz
http://www.hledamerodice.cz/tv-spoty/
http://dejmedetemrodinu.msk.cz/uz-jste-slyseli-nove-spoty-na-podporu-pestounstvi/
http://www.youtube.com/watch?v=Sh75WSpmU6I
http://www.hledamerodice.cz
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Organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s., má dvacetisekundové audioklipy, které jsou určené 
pro kampaň v rádiích. Zároveň si k tomu nechala zpracovat i obrázkový klip. Více naleznete na:  
https://www.youtube.com/watch?v=5I_oa5qiC7g.

Organizace Amalthea, z.s., pravidelně vysílá čtrnáctidenní kampaň v rádiích. Více naleznete na: SPOT1 
www.youtu.be/LZ0jiFr7XfU; SPOT2: https://youtu.be/GYS-fofZXHM.

Dalším příkladem, nikoliv však z oblasti NRP, může být výzva organizace Dobré rodiny, o.p.s., která 
vytvořila otevřenou iniciativu Dobrý start na podporu zrušení kojeneckých ústavů. Symbolem kampa-
ně je papírová vlaštovka. Kampaň podpořilo víc než šedesát známých osobností. Připojit se ke kampani 
bylo možné i tak, že se nahrála fotka podporovatele kampaně s vlaštovkou.  
Více naleznete na: www.dobrystart.cz/.

Příkladem výzvy může být akce Královéhradeckého kraje, který v rámci Týdne pěstounství vyzval 
k vyjádření podpory pěstounství oblečením se do pruhovaného oděvu, a to zejména na Dni pěstounů, 
který probíhal v zoologické zahradě. Pěstouni měli tento den vstup zdarma. Veřejnost svým vyjádře-
ním podpory, tedy pruhovaným oblečením, měla taktéž vstup do zoologické zahrady bezplatný. Tato 
výzva byla publikovaná na letácích a plakátech s programem Týdne pěstounství, webových stránkách 
a sociálních sítích obecních úřadů obce s rozšířenou působností, doprovázejících organizací a dalších.

6.2.13 Výzva k podpoře veřejnosti 

Výzva k nějakému úkonu na podporu pěstounství (např. kdo udělá to a to, podpoří tím pěstouny), která je za 
účelem co nejširšího oslovení veřejnosti publikovaná mimo jiné na sociálních sítích. Je dobré nebát se být krea-
tivní a mít úderný slogan. V závěru je třeba mít odkaz, kde se případný zájemce dozví více.

Výhody:
Pokud se výzva povede je možné zasáhnout široký záběr veřejnosti.

Nevýhody:
Náročnější příprava. Ne každý nápad je možné realizovat.

Aby daný příspěvek sdílelo co nejvíce uživatelů a výzva byla úspěšná, je vhodné oslovit nějakou 
známou osobnost ke spolupráci. Je také nezbytné přizvat PR pracovnici/pracovníka. Zároveň je třeba 
myslet i na to, že je třeba se o danou „výzvu“ postarat ve smyslu odpovědí na příspěvky, sdílení atd.

http://www.youtu.be/LZ0jiFr7XfU
https://youtu.be/GYS-fofZXHM
https://www.youtube.com/watch?v=5I_oa5qiC7g
http://www.dobrystart.cz/
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Moravskoslezský kraj měl polepenou tramvaj, která jezdila v Ostravě. První jízda byla spojená 
s propagací.  

6.2.14 Propojení kampaně se známou tváří v daném regionu – patronka/patron

Plánované propojení kampaňových aktivit s osobou patronky/patrona. Patron/patronka by měl/a být 
v daném kraji známou a obyvateli určitým způsobem ceněnou osobou (např. herec/herečka, zpěvák/zpěvač-
ka, spisovatel/spisovatelka, komunální politik/politička, sportovec/sportovkyně atd.), která spojí svoji tvář 
s kampaní na podporu pěstounství. Patronství by mělo být dlouhodobějšího charakteru a je dobročinné.

Úkolem patronky/patrona je pak veřejně propagovat aktivity na podporu pěstounství, více dané téma veřej-
nosti přiblížit a medializovat ho. Je praktické, když je patronka/patron aktivní na sociálních sítích. 

Výhody:
Vyšší medializace tématu v daném místě.

Nevýhody:
Hledání vhodné/ho patronky/patrona může být dlouhodobou záležitostí.

6.2.15 Spot/slogan a vizuál kampaně prezentovaný na dopravních prostředcích MHD,   
 zastávkách MHD, ale i potravinách 

Cesta, jak dostat téma pěstounství k veřejnosti, může být různorodá. Jako efektivní se ukazuje propojit vizuál 
či slogan kampaně s běžným životem obyvatel daného regionu. Proto je vhodné oslovit místního dopravce 
s umístěním sloganu či uveřejněním spotu na reklamní televizi v dopravním prostředku, kdy dochází k využití 
určité nečinnosti či hluchého místa k propagaci NRP. Je také možné oslovit regionální výrobce potravin s umís-
těním sloganu a kontaktu na obalu potravinového výrobku atd.  

V praxi se osvědčilo využívat i billboardy u nákupních center a k venkovní kampani také plochy zastávek 
MHD, bannery a variopostery na nádražích, rámečky v kupé vlaků, na pobočkách peněžních ústavů atd. 

Výhody:
Může mít velký dopad.

Nevýhody:
Finanční náročnost, proto není možné využívat dlouhodobě.

Jako další osobu, kterou je možné přizvat ke spolupráci, se nabízí influencer, který pomůže zajistit 
dostatečnou mediální pozornost a může ovlivňovat názory a postoje především mladých lidí.

Při oslovování patronky/patrona je s ohledem na její/jeho „uvěřitelnost“ třeba myslet i na prováza-
nost určitého příběhu veřejně známé osoby s pěstounstvím (např. sám/sama zažila v dětství těžkou 
životní situaci, osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím atd.). 

Je třeba zvážit i to, aby v daném kraji nebylo naráz aktivních více patronů (tzn. není vhodné, aby každá 
doprovázející organizace měla svou/svého patronku/patrona), aby nedocházelo k tříštění pozornosti 
veřejnosti. Jako nezbytné se ukazuje přizvat PR pracovnici/pracovníka.
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6.2.16 Propojení sportovního cíle s posláním podpory pěstounství 

Propojení nevšedního sportovního výkonu s určitým vyšším cílem či posláním, v tomto případě s podporou 
pěstounských rodin. Následně dochází k tomu, že daný sportovec nejprve informuje na sociálních sítích, jak 
se na danou akci připravuje a posléze jak se mu daří při naplňování daného cíle. Zároveň tím dochází i k propa-
gaci myšlenky pěstounství, na kterou při svých komentářích odkazuje, a proč to vlastně chce dokázat, např.: 
„Když to dokážu, dostanu tolik a tolik finanční odměnu, kterou věnuji pěstounovi.“ Může se jednat např. 
o „cestu na koloběžce k moři“, „přeběhnutí Česka“, „přejití zeměkoule“ atd. 

Výhody:
Může být velmi efektivní.

Nevýhody:
Může být těžké najít sportovce nebo se danému sportovci nepodaří danou metu splnit.

6.2.17 Neformální posezení s pěstouny pořádané samotnými pěstouny pro známé

Určité neorganizované sousedské posezení rodiny pěstouna, kam pozve své známé a ti zase přizvou své 
známé. Cíl je předem daný, a to že část odpoledne či večera se bude povídat o pěstounství a o tom, co to 
obnáší. Přitom se např. griluje, pije káva a je neformální atmosféra. 

Výhody:
Finančně nenáročné

Nevýhody:
Ne každý pěstoun bude ochotný prolomit své soukromí.

6.2.18 Slogan a vizuál prezentovaný ve všech budovách úřadu a zřizovaných institucí kraje

Daný úřad (OÚ ORP, obecní či krajský) využije vstupní prostory úřadu k prezentaci své podpory myšlenky 
pěstounství. Prostory úřadu navštěvuje velké množství lidí řešících různé životní situace a zároveň se jedná 
o pracoviště, kde pracuje velký počet zaměstnanců, což mohou být všechno potenciální zájemci o NRP. 
V předsálí úřadu je umístěn banner, ideálně s vizuálem, který je využívaný pro kampaňové aktivity v daném 
regionu. Zároveň je možné přiložit i letáky s kontakty na příslušné pracoviště. To stejné mohou zajistit i dopro-
vázející organizace působící v kraji.

Výhody:
Může být velmi efektivní. Úřad hned prezentuje svou podporu a otevřenost k pěstounství.

Jako vhodné se ukazuje předem vytipovat dané pěstounské rodiny. Také je třeba, aby pěstoun měl 
přehled o tom, kolik lidí je pozvaných. Není vhodné dát pozvánku volně na sociální sítě. 

Dané stanoviště je třeba umístit tak, aby bylo co nejvíce na „očích“ příchozích. Jako vhodné se ukazuje 
mít pověřeného někoho z recepce úřadu, který by měl tyto prostory na starosti a v případě poškození 
banneru, nedostatku propagačního materiálu by informoval příslušnou/příslušného pracovnici/pra-
covníka úřadu.
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6.2.19 Jiné

Další možností mohou být webové stránky s tematikou NRP určené výlučně dětem. Je třeba posilovat partici-
paci dětí. Stránky by byly určené jak dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách, tak běžné dětské populaci. 
Smyslem stránek by byla spíše osvětová činnost. Na druhou stranu i z praxe známe, že děti mohou být nosite-
li prvních myšlenek pěstounství v rodině.

Další možností, jak komunikovat s veřejností, je blog, kde jsou uváděné série článků, příspěvků, podcastů na 
téma NRP, a to se zapojením zájemců, náhradních rodičů a odborníků. Opět je nezbytné, aby blog byl tzv. živý 
a články byly pravidelně zveřejňovány.

6.3 Motivační pobídky pěstounů

Systém motivačních pobídek sleduje cestu, jak motivovat veřejnost stát se náhradním rodičem, a přitom dát 
pěstounství větší „atraktivnost“, než nabízí stávající systém. 

Některé pobídky jsou zaměřené na podporu a určité ocenění stávajících pěstounů za jejich každodenní práci 
při výchově a péči o děti, a tím se snaží zvyšovat postavení pěstounů ve společnosti. Jednotlivé motivační 
pobídky je možné realizovat na základě jednání se samosprávami krajů a obcí. Přitom k uvedení do praxe je 
třeba dopracovat konkrétní podmínky poskytování pobídky v souvislosti s možnostmi daného regionu.

Některé níže uvedené pobídky se týkají pouze zájemců o NRP, kteří jsou zařazení do evidence osob vhodných 
stát se pěstouny (tzn. čekají na zprostředkování NRP), jiné i stávajících pěstounů. 

Organizace Dobrá rodina, o.p.s., vede blog na téma NRP několik let.  
Více naleznete na: www.dobrarodina.cz/blog/.

Jednotlivé návrhy je možné mezi sebou kombinovat. Čím bude nabídka pestřejší, tím může oslovit více 
potenciálních zájemců o NRP.

Na základě analýzy je ve strategii třeba definovat cílovou skupinu zájemců o NRP, na které jsou pobíd-
ky cíleny. Např. budou určeny zájemcům, kteří jsou ochotní a schopní přijmout skupinu dvou a více 
dětí či jsou schopní a ochotní přijmout dítě/děti s postižením.

http://www.dobrarodina.cz/blog/
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6.3.1 Pobídky v bytové oblasti

Pobídky v této oblasti reagují na to, že pro řadu rodin včetně pěstounských je složité získat bydlení či je pro ně 
bydlení drahé.

Byt pro potřebné profese
Pěstounství by bylo zařazené do seznamu profesí v rámci bytů pro potřebné profese v daném regionu. Pobíd-
ka by se mohla týkat i zájemců o pěstounství, kteří nemají trvalé bydliště na daném území. 

Měsíční finanční příspěvek na nájemné
Pěstounská rodina by obdržela opakovaný měsíční příspěvek na nájem bytu nebo domu z běžného trhu podle 
svého výběru a potřeb.

Propojení developerů s pěstounskými rodinami ohledně nabídek bytů či domů v nově vznikajících developer-
ských projektech
Developer by poskytl zvýhodněný nájem pro pěstouny. Samospráva by nastavila systém jednání s develope-
ry v případech, kdy developer staví bytové jednotky na území obce/kraje. Obsahem jednání by bylo vysvětlení 
institutu pěstounství a následné zprostředkování kontaktu na konkrétní potřebné pěstounské rodiny.

6.3.2 Pobídky v oblasti zaměstnanosti

Při výkonu NRP o dítě s postižením, o dítě zatížené traumatem a četnými přechody mezi rodinami/zařízeními 
či při péči o více dětí přijatých najednou v případě sourozeneckých skupin, z důvodu náročnosti péče o děti 
třeba, aby byla po určitou dobu celodenní péče zajišťována oběma pěstouny žijícími v jedné domácnosti. 
Jednalo by se o systém podpory pro péči o více dětí v rodině či děti s postižením vyrůstající v pěstounské péči 
např. formou finančních příspěvků.

Je třeba nastavit tak, aby pěstoun mohl žít v bytě i po zletilosti dítěte vyrůstajícího v pěstounské péči 
či po odchodu dítěte z pěstounské rodiny v případě důvodu, který není na straně pěstouna.

Bylo by nutné nastavit spolupráci sociálního odboru obecního či krajského úřadu se stavebním odbo-
rem, který by informoval o probíhajících řízeních o stavebním povolení.

Všichni pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu s organizací SOS dětské vesničky, z.s., a bydlí v domác-
nostech, jež SOS vesničky vlastní, mají zvýhodněné nájemné. 

Je třeba upravit výši a délku příspěvku ve smyslu délky výkonu pěstounské péče.
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6.3.3 Pobídky v oblasti veřejných a sociálních služeb

Tyto pobídky reagují na to, že děti vyrůstající v pěstounské péči jsou často zatíženy traumaty a projevy poruch 
citové vazby či se jedná o děti s postižením, které vyžadují celodenní péči a nepřetržitou pozornost pěstounů. 
To na pěstouny klade vysoké nároky jak z pohledu jejich osobnostních kvalit, tak z hlediska partnerského 
a rodinného soužití. Finanční příspěvek a zajištění kapacity na odlehčovací služby, asistenční služby a služby 
denního stacionáře pro rodiny s více než dvěma dětmi vyrůstajícími v pěstounské péči nebo s dítětem 
s postižením. Pobídka je cílena na podporu pěstounů pro přijetí dětí s postižením a sourozeneckých skupin.

Byt pro potřebné profese
Pěstounství by bylo zařazené do seznamu profesí v rámci bytů pro potřebné profese v daném regionu. Pobíd-
ka by se mohla týkat i zájemců o pěstounství, kteří nemají trvalé bydliště na daném území. 

Finanční příspěvek na psychoterapii
Jedná se o systém finanční podpory pro děti v pěstounské péči s potřebou psychoterapie zaměřené na nápra-
vu poruch citové vazby, zpracování životní historie atd.

Síť proškolených dobrovolníků k hlídání dětí v pěstounské péči
Jednalo by se o pomoc, která dítěti pomůže zprostředkovat kontakt se sociálním okolím a také zajistí prevenci 
syndromu vyhoření u pěstouna/pěstounky. Šlo by o obdobu služby homesharing u dětí s autismem. Dobro-
volníci by s dítětem pravidelně trávili volný čas, ideálně v domácnosti pěstouna, případně i venku. Cílem by 
bylo, aby dobrovolník byl pro dítě známou osobou. Rozsah pomoci dobrovolníka by se odvíjel od individuálních 
potřeb dítěte a náročnosti jeho péče. 

Virtuální centrum pomoci pro náhradní rodiče
Jedná se o vytvoření virtuálního krizového týmu, který by byl k dispozici pěstounům a dětem v NRP nepřetrži-
tě 24 hodin a poskytoval by krizovou intervenci. Součástí tohoto týmu by byl psycholog/psycholožka, sociální 
pracovník/pracovnice, případně další odborníci.

Bylo by třeba nastavit časovou dotaci a výši příspěvku za měsíc či rok (např. 24 hodin/1 dítě/měsíc 
apod.).

Mezi pěstounem/pěstounkou a dobrovolníkem/dobrovolnicí by byla uzavřena písemná dohoda, kde 
by byly upraveny podmínky – rozsah, místo pobytu dítěte atd. Musely by být vyčleněny finanční 
prostředky na proškolení dobrovolníků.

Výše příspěvku by nebyla fixně stanovena, ale jednalo by se o rozpočtovou položku. 

Hlavní město Praha zřídilo v roce 2021 na podporu pěstounů Sociální nadační fond hlavního města 
Prahy, do kterého vložilo vlastní peníze a dále bude žádat o podporu privátní dárce. Cílem fondu je 
mimo jiné program na podporu pěstounů, a to formou příspěvků v podprogramu zajištění individuál-
ních potřeb pěstounů a dětí vyrůstajících v pěstounské péči [tj. příspěvek na terapeutické služby pro 
pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna; příspěvek na krátkodobé odlehčení v péči; 
příspěvek na zajištění specializovaných právních služeb pro děti svěřené do pěstounské péče (zajištění 
zastoupení při právních úkonech, jednání s úřady); příspěvek na volnočasové aktivity pro děti 
v pěstounské péči] a v podprogramu profesního rozvoje pěstounů (tj. příspěvek na supervizi pěstou-
na; příspěvek na specifické vzdělávání a doplnění dovedností podle potřeb dítěte; příspěvek na zvládá-
ní péče u dětí ve stupni III. a IV. závislosti na pomoci cizí osoby; příspěvek na výkon pěstounství 
v Praze). Žádosti bude možné podávat od roku 2022. 
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Individuální nábor je cílené oslovení veřejnosti, kdy se pro konkrétní dítě, kterému se z nejrůznějších důvodů 
nepodařilo krajským úřadem zprostředkovat NRP běžnou cestou, hledá náhradní rodina.

6.4 Individuální nábor

Už jsme si zvykli reflektovat žádosti obchodníků či dopravních společností o vyjádření spokojenosti s jejich službami. 
To stejné se děje při monitoringu poslechovosti rádií či sledovanosti televizí. Evaluace a monitoring jsou přirozenou 
součástí různorodých aktivit ve společnosti, jejichž pomocí je možné vyhodnotit, jestli se tomu, kdo je odpovědný za 
určitou činnost, daná aktivita daří, či naopak, zda je potřeba udělat změny a reflektovat potřeby, aby aktivita byla ještě 
více efektivní (ve smyslu dosažení určitého cíle) či vedla k vyšší spokojenosti koncového zákazníka/zákaznice. Z toho 
důvodu je nezbytné, aby monitoring a evaluace byly nedílnou součástí náboru na náhradní rodiče.

7.7. MONITORING A EVALUACE  

Při individuálním náboru je třeba myslet na bezpečí dítěte na prvním místě. Pokud toto není možné 
zajistit, nelze individuální nábor realizovat.

Individuální nábor nenahrazuje kampaň a její jednotlivé aktivity. Je třeba zvážit frekvenci využívání, 
a to i s ohledem na „vyčerpání“ zájmu veřejnosti.

Podmínkou realizace individuálního náboru je úzká spolupráce neziskových organizací a státních 
institucí – zejména pracovníků krajských úřadů a obce s rozšířenou působností. Dále je důležitá 
znalost PR problematiky, časová flexibilita při práci se zájemcem o NPR a zajištěné financování.

V rámci projektu organizace Hledáme rodiče, o.p.s., s názvem Nábor pěstounů jako lepší sociální 
služba, který byl pilotován v Pardubickém kraji, vznikl dokument Návod na individuální nábor, který 
popisujepostup o sedmi krocích a klade velký důraz na zajištění bezpečí dítěte. Zároveň přináší řadu 
praktických příloh včetně vzorového medailonku o dítěti. Více naleznete na www.hledamerodice.cz

Výhody:
Velmi úspěšné a účinné. Vysoká šance najít dítěti náhradní rodinu i tam, kde se to dlouhodobě nedařilo.
Dítě je do individuálního náboru zapojeno a může vidět konkrétní snahu odborníků nalézt mu náhradní rodinu.

Nehody:
Při nedodržení postupu možné ohrožení anonymity dítěte. Zklamání dítěte, pokud bude individuální nábor 
neúspěšný. Ztráta motivace zájemců, kteří nabídnou svou pomoc, ale nakonec pro dané dítě nebudou vytipo-
váni.

http://www.hledamerodice.cz
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Monitoring a evaluace musejí vycházet ze stanovených cílů Strategie na podporu pěstounství a ze 
Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP.

U evaluace není vhodné brát jako jediný možný ukazatel úspěšnosti náborové aktivity počet účastníků 
akce. Např. na besedu s pěstouny může přijít pouze pět účastníků, ale z toho dva budou vážní zájemci 
o NRP, kteří si podají žádost.

Je třeba situaci monitorovat a evaluovat dlouhodoběji, např. s odstupem několika let. Pokud je opako-
vaně účast na akci nízká, je třeba zanalyzovat, zda příčiny nespočívají ve způsobu provedení aktivity či 
jestli vynaložené úsilí a výsledek jsou efektní a zda není zcela relevantní tuto aktivitu ukončit.

7.1 Monitoring
Monitoring je sledování předem definovaných ukazatelů s cílem pozdější analýzy a použití efektivnější strate-
gie. Dané ukazatele je vhodné sledovat periodicky, tzn. např. v ročních intervalech. Mezi možné údaje, které je 
vhodné monitorovat za předem definované časové období pro účely Strategie kampaně pro zájemce o NRP, 
patří:

• údaje o zájemcích, kteří nevstoupili do procesu zprostředkování NRP Jaké jsou důvody zájemců, kteří 
se přišli do neziskové organizace či na obecní úřad informovat o tom, jak se stát náhradními rodiči, ale 
nakonec žádost o zprostředkování NRP nepodali.

• demografické údaje o zájemcích o NRP, kteří podali žádost o zprostředkování NRP na OÚ ORP Jaké jsou 
jejich demografické charakteristiky, jaká je jejich motivace, odkud se dozvěděli o institutu pěstounství 
(z médií, z některých kampaňových aktivit či jinak).

• úspěšnost “napárování”, úspěšnost pěstounské péče jako takové, předčasné ukončení pěstounské 
péče před 18. rokem věku dítěte a důvody tohoto ukončení Krajský úřad i po vyřazení žadatelů a dětí 
z evidence krajského úřadu musí sledovat právě tyto ukazatele, aby věděl, jak se mu daří párování dětí 
a zájemců, jaká je dlouhodobá úspěšnost pěstounské péče včetně jejího předčasného ukončení. Bude 
to sloužit i jako zpětná vazba do celého systému, např. do systému příprav zájemců o NRP.  

• vývoj počtu dětí v evidenci krajského úřadu a jejich charakteristiky Jak u dětí, které se podařilo umístit 
do pěstounské péče, tak u dětí, u nichž se nedaří nalézt pěstounskou péči. Mezi charakteristiky, které 
se sledují, patří: věk dětí, pohlaví, specifické potřeby dětí. Jsou to údaje shodné jako u analýzy, jen je 
třeba je sledovat kontinuálně a mezi sebou je porovnávat.

• průběžný monitoring počtu aktivit kampaní Většina kampaňových aktivit je plánována na dobu jedno-
ho roku. Je třeba průběžně zjišťovat, jak jsou jednotlivé aktivity úspěšné a které se nedaří realizovat, 
a následně měnit plán, tak aby se využívaly úspěšné kampaňové aktivity na úkor neúspěšných.

• počet žádostí o zprostředkování pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, podaných 
v daném roce

• průběžný monitoring počtu účastníků aktivit kampaní
• monitoring lokalit (měst) v kraji, kde jsou kampaňové aktivity organizovány
• počet zapojených organizací
• druhy kampaňových aktivit
• počet mediálních zpráv o kampaňových aktivitách v kraji
• monitoring postojů veřejnosti k pěstounství a vývoj tohoto postoje
• a další ukazatele, které se v průběhu ukáží jako užitečné.
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V Karlovarském kraji pracovnice OSPOD ORP OÚ po přijetí žádosti o zprostředkování pěstounské péče 
vyplní krátký on-line dotazník, kde jsou uvedené stručné údaje o zájemcích a pak také údaje o tom, 
odkud se potenciální pěstouni o pěstounství dozvěděli. Vyplnění dotazníku trvá přibližně pět minut. 
Všechny informace se scházejí na krajském úřadě, kterému slouží zpětná vazba z terénu jako podklad 
pro další plánování kampaňových aktivit. V Pardubickém kraji je v rámci psychologického posouzení 
zájemců o NRP zájemce požádán o vyplnění dotazníku, jak se o pěstounství dozvěděl. 
V Libereckém kraji byla již dvakrát vytvořena „Analýza přístupu veřejnosti v Libereckém kraji 
k náhradní rodinné péči se zaměřením na kampaň Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzác-
nost?“, která sleduje postoj veřejnosti k NRP. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku vždy 505 
respondentů. V roce 2022 bude zpracovaná potřetí. 

K dobře nastavené evaluaci může 
pomoct spolupráce s univerzitou 
nebo jinými subjekty, které mají 
s evaluací zkušenosti v rámci své 
odborné činnosti.

Evaluaci může provádět pracovní skupina na základě sesbíraných dat od koordinátora/koordinátorky, externí 
pracovník/pracovnice nebo ji udělá spolupracující marketingový pracovník/pracovnice se zkušeností evalua-
ce.

Forma evaluace:
Evaluaci je možné rozdělit podle formy, místa a způsobu realizace evaluace. Zpětnou vazbu je tak možné 
zijšťovat přímo od aktérů kampaňové aktivity (účastníci, organizátoři) na místě konání akce či zprostředkova-
ně pomocí dalších osob, které zaznamenávají odpovědi respondentů nebo zpětně, a to jak písemnou tak online 
formou.

• zpětná vazba od účastníků v místě konání akce (např. elektronicky zmáčknout smajlíka, nebo vhodit 
předmět, např. kamínek či kartičku s logem kampaně atd. do přichystané nádoby, pokud se akce líbila)

• vyplnění dotazníku během akce pomocí pracovníka (ten klade dotazy a zároveň je zaznamená)
• anonymní online dotazník
• písemný anonymní dotazník
• ústní forma např. v rámci pracovní skupiny kampaní

Schéma č. 3: Propojení strategie s monitoringem a evalucí

• vychází z cíle strategie
• výsledek je zohledněn ve strategii 
  na další časové období

Monitoring
a evaluce

Strategie kampaně 
k vyhledávání zájemců

Strategie podpory
pěstounství

7.2 Evaluace 
Evaluace sleduje míru spokojenosti s průběhem, organizací a publicitou kampaňových akcí. Evaluace také 
slouží k revidování cílů strategie. Zpětnou vazbu je potřeba sledovat v několika časových úrovních (bezpro-
středně po uskutečněné akci i s odstupem několika let – např. s průběhem přípravy u zájemce o NRP) a obsa-
hových rovinách. Evaluovat by se mělo napříč systémem, tzn. evaluovat všechny aktéry včetně potenciálních 
zájemců o NRP i již náhradních rodičů a dětí v NRP vyrůstajících. Zároveň je nezbytné evaluovat veřejnost, na 
kterou je náborem cíleno.   

Je třeba, aby se data z evaluace shromažďovala u jednoho subjektu (tj. kraj), a to dlouhodobě a opako-
vaně. Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP přitom obsahuje návrh způsobu evaluace 
jednotlivých kampaňových aktivit a cílů strategie.
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Jsme si vědomi toho, že tipů dobré praxe je ve skutečnosti daleko více, než v Průvodci uvádíme. Zároveň doufáme, že 
k dalšímu předávání příkladů dobré praxe bude prostor v rámci kulatých stolů, které by bylo vhodné pořádat. Vnímá-
me jako důležité, aby bylo téma náboru nadále reflektováno a byl sledován jeho vývoj. Co se může zdát jako skvělý 
nápad v roce 2021, může být za deset let nedobrou zkušeností. Věříme, že dveře ke konání náboru jsou v České repub-
lice otevřené, a doufáme, že Průvodce tomu bude nápomocný. Následně se bude zvyšovat šance dětí, které to potře-
bují, v nalezení náhradní rodiny.

Na co je dobré a možné ještě myslet a co by mohlo pomoci v systému péče o ohrožené děti 
při hledání zájemců o NRP:

Práce s biologickou rodinou – prevence
V tomto dokumentu jsme se zabývali kampaněmi na vyhledávání náhradních rodičů. Je třeba ale zdůraznit, že pokud 
budeme dělat dobře prevenci, tj. zabráníme odebrání dítěte z rodiny,  budeme potřebovat méně pěstounů.

Umísťování novorozenců z porodnic
Pokud se systém potýká s nedostatkem pěstounů na přechodnou dobu, je vhodné realizovat odchod novorozenců 
z porodnic přímo do péče budoucích osvojitelů, kteří jsou tolerantní k právní nejistotě. 

Využitelnost zájemců o NRP, kteří nejsou t. č. zařazení do evidence NRP či jejich žádosti není vyhověno
Pokud některý zájemce o NRP projde celým procesem odborného posouzení, ale nakonec není zařazen nikoli z důvodů 
osobnostních, ale spíše z důvodu situačních (např. nízký věk dětí v rodině vyrůstajících, krátké trvání společného 
soužití partnerů atd.), je namístě jeho nabídku pomoci využít v oblasti práce s dětmi jiným způsobem. Např. jako 
dobrovolníka při různých akcích doprovázejících organizací, k doučování dětí atd. K tomu je ale třeba mít předem 
připravenou nabídku možné spolupráce. 

Ukončení prokrastinace odborného posuzování zájemce o NRP
I když budeme dělat dobré a efektivní kampaně, ale později bude proces odborného posuzování nepružný, můžeme 
motivované zájemce ztrácet. Je neoddiskutovatelný fakt, že čas hraje i důležitou pozitivní roli ve smyslu prostoru 
zájemce rozmyslet si, zda náhradní rodičovství je jeho správnou cestou. Na druhou stranu je délka procesu odborného 
posuzování mnohdy neúměrně natahována procesními průtahy danými na straně samospráv (např. nedostatkem 
posuzujících psychologů, čekáním na vytvoření skupiny zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu pro realizaci 
přípravy, interními pravidly pro výběrová řízení atd.). Jako vhodné se jeví umožnit absolvování příprav zájemce v jiném 
kraji, změna způsobu financování příprav, standardizace procesu odborného posuzování. 

Nábor osvojitelů
Ač se to může v kontextu České republiky zdát až nesmyslné, v zahraničí probíhají i kampaně pro adoptivní rodiče. 
Jedná se většinou o náhradní rodiče pro skupinu starších dětí. Je prokázáno, že adopce zajišťuje z hlediska budoucnosti 
dítěti větší stabilitu než pěstounská péče. Jako vhodné se tedy ukazuje metodicky pracovat s právním uvolňováním 
starších dětí (např. ve věku tří let a více).

Práce se zájemcem o NRP – doprovázení 
V praxi se ukazuje jako důležité, aby zájemce o NRP měl už od podání žádosti na obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností průvodce, který mu průběžně bude jednotlivé kroky k pěstounství vysvětlovat a bude ho provázet celou 
dobu od podání žádosti až po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací. Způsob 
a frekvence komunikace průvodce a zájemce by byla nastavená podle jejich vzájemné domluvy. I když tímto průvod-
cem je v současnosti do určité míry pracovník/pracovnice OÚ ORP, jeho/její časové a pracovní možnosti mu/jí neumož-
ňují tuto roli vykonávat dostatečně flexibilně. Současná legislativa na doprovázení zájemců nereflektuje, je třeba tuto 
službu nabízet pomocí dotačních titulů.

Reputace
Je důležité si uvědomit, že zájemce o pěstounství si z celého procesu od odborného posuzování po doprovázení odnáší 
určitý dojem, ať už pozitivní, či negativní. Ten následně předává prostřednictvím sociálních sítí a jiných komunikačních 
systémů dál svému okolí. Zprávy, zejména ty negativní, se velmi rychle šíří a zároveň zůstávají dlouho a snadno vyhle-
datelné. Lidé na internetu důvěřují příspěvkům a poznatkům ostatních uživatelů, o to je riziko poškození reputace 
závažnější. Na výslednou reputaci mají vliv všichni aktéři systému, kteří vstupují do kontaktu se zájemcem, ale 
i pěstounem. Cílem celého systému NRP by měla být snaha o získání a šíření dobré pověsti. Zároveň je o reputaci třeba 
pečovat. 

8.8. ZÁVĚR
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