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Cíle metodiky 

 Inspirovat pracovníky v oblasti náhradní rodinné péče k aktivnímu vyhledávání nových zájemců 
o náhradní rodičovství. 

 Popsat nástroje a aktivity pro oslovení zájemců o náhradní rodičovství pro děti se zdravotním 
postižením. 

 Sdílet zkušenosti z kampaně „V pěstounské rodině jsem doma“, realizované v období leden až 
červen 2014. 

Cílové skupiny metodiky 

 Pracovníci odboru sociální a rodinné politiky MPSV 

 Pracovníci krajských úřadů 

 Pracovníci sociálně právní ochrany dětí 

 Pracovníci neziskových organizací 

Vymezení používaných zkratek a klíčových pojmů 

 NRP – náhradní rodinná péče 

 OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 Nábor – soubor aktivit zaměřených na oslovení laické i odborné veřejnosti s informacemi 
o náhradním rodičovství pro děti se zdravotním postižením 

 Promo akce – jednorázová propagační akce pro veřejnost situovaná na frekventovaném místě 
(obchodní centra, náměstí) 

 Setkání – plánované a v tisku avizované setkání pro veřejnost za účelem předání informací 
a sdílení aspektů o náhradní rodinné péči s možností diskuse zájemců, vedené odborníky z praxe 
a pěstouny 

 Zájemci o NRP – lidé z řad veřejnosti, kteří se zajímají o téma NRP, případně uvažují o některé 
z forem NRP 

 Dítě se zdravotním postižením – dítě s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením žijící v ústavní péči 

Legislativní rámec 

LATUS pro rodinu o.p.s. a Diakonie Západ mají podle § 48, ods.2, písmeno g), pověření 
k náborovým aktivitám: vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, a jejich 
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
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Hmotné nástroje 

K propagaci byly využívány letáky (viz Příloha I) různých formátů, tištěné v rámci kampaně 
a sloužící: 

 k propagaci konkrétní akce 

 k nastínění obsahu setkání pro veřejnost 

 k informování o kontaktech a webových stránkách realizátorů 

Dále byly využívány promo pulty, balónky a roll-upy, které korespondují s grafickou úpravou 
letáků, a byly použity při promo akcích v obchodních domech a v rámci akcí pro rodiny s dětmi. Roll-
up byl používán i při setkáních. Balónky byly potištěny sloganem kampaně „V pěstounské rodině jsem 
doma“ a webovými stránkami a byly zvoleny jako prostředek pro upoutání pozornosti dětí, které 
přicházejí s rodiči. Rodičům byl distribuován leták kampaně s pozvánkou na konkrétní setkání. 

Podpůrné nástroje 

PowerPointová prezentace tvořila základ pro diskusi se zájemci o pěstounství. Díky prezentaci bylo 
možné udržet osu tématu pěstounské péče pro děti s postižením. Od promítání prezentace 
účastníkům bylo po třech setkáních s veřejností upuštěno, a nadále byla využívána jen pro potřeby 
lektorů. Osvědčilo se vytvářet komornější prostředí pro setkání, sledování prezentace vytvářelo 
edukativní dojem a odvádělo pozornost od aktuální diskuse. Atmosféra setkání se tak posunula od 
formálního vzdělávacího charakteru k neformálnímu sdílení. 

Před realizací i v průběhu realizace kampaně se osvědčilo setkání s pracovníky zařízení pro děti 
s postižením, seznámení se s prostředím zařízení a s konkrétními příběhy dětí. Jednalo se o děti, které 
byly krajským úřadem zařazeny jako vhodné ke zprostředkování náhradní rodinné péče. Příběhy dětí 
byly anonymně sdíleny při setkání. Záměrem sdílení příběhů dětí bylo upozornit na skutečnost, že 
i děti zejména s lehčím zdravotním postižením žijící v ústavech by mohly žít v rodině. Pracovníci 
zařízení byli zváni na setkání, aby přiblížili život a situace dětí v nich žijících. 

Medializace 

Každé setkání s veřejností bylo propagováno formou tiskových zpráv v novinách jednotlivých obcí. 
Plakáty s termínem akce byly umístěny na úřadech, veřejných plochách, obchodech, ve výlohách, 
školách, knihovnách. Pozvánka byla rozesílána emailem na úřady v místě konání, pracovníci OSPOD 
sami motivovali k účasti osoby, které měli zájem o informace k pěstounství. Byl vytvořen emailový 
list adres účastníků předchozích setkání. Pozvánky byly umístěny na webových stránkách 
a Facebooku organizátorů akce. Byly využity webové portály kraje, měst a obcí a kulturní webové 
portály či tištěné kulturní přehledy.
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Promo akce 

Smyslem konání promo akcí bylo zvát veřejnost na konkrétní termín setkání a v rámci krátkého 
kontaktu s nimi „zasévat" do povědomí lidí pojem pěstounská péče. 

 Příprava před promo akcí zahrnovala 

 Příprava promo pultů a roll-upů (viz foto Příloha II) 

 Zajištění dostatečného počtu letáků - obecné i informačně cílené na NRP pro děti se 
zdravotním postižením, v různých velikostních formátech (A6, A5), cca 300 ks. Leták ve formátu 
A6 zaměřený na děti se zdravotním postižením byl polepené štítkem s informacemi 
k aktuálnímu náborovému setkání v počtu cca 50 ks, např. 

 Příprava materiálu 

 Štítky: nenalepené, vytištěné (jako rezerva), cca 100 ks 

 Balónky: každá barva (oranžová, modrá, zelená), cca 50 ks 

 Tyčky k balónkům + drátek, nebo obyčejné gumičky pro uchycení balónků k pultu 

 Nafukovačky na balónky: 3ks 

 Brožury pro zájemce o NRP cca 20 ks pro osoby, které projevují zájem o další informace 

 Čistý papír A4 pro sbírání podnětů a zkušeností pro následné sdílení s kolegy 

 Fixy – popisovače  

 Realizace promo akce 

Postavíme promo pulty a roll-upy na frekventované místo v obchodním centru, na náměstí, atp. 
K tyčce pultu připevníme balónky (jen na jedné straně). Na pulty rozložíme letáky a 1x brožuru. Při 
oslovování vytipováváme potenciální zájemce – lidé ve středním věku a starší, páry, rodiče s dětmi. 
S úsměvem oslovujeme veřejnost např. větou: „Dobrý den, vezměte si ode mě pozvánku na setkání 
o pěstounské péči. Mohlo by to vás, nebo někoho z vašich blízkých zajímat.“ nebo: „Dobrý den, přijďte 
na setkání o pěstounské péči v Plzni. Mohlo by Vás to zajímat, nebo možná někoho z vašich blízkých.“ 
a současně dáváme 1x leták A5 obecný + 1x leták A6 se štítkem. 

Po předání je vhodné stručně doplnit informace: „Je to setkání pro veřejnost a případné zájemce 
k tématu náhradního rodičovství pro děti se zdravotním postižením, k otázkám co pěstounství obnáší, 
jaké jsou formy. Povídáme si také o příbězích dětí, které přicházejí do náhradních rodin.“ Používáme 
slova: děti s postižením, nebo děti se zdravotním postižením (nikoli handicap, problém). 

  

19. 11. 2013 ▪ 18 - 20 hod. 
POZVÁNÍ PRO VÁS! 

Café Restaurant Kačaba v Plzni 
(ul. Prokopova 17) 
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Setkání pro veřejnost 

Cílem setkání k tématu pěstounské péče je vytvořit prostor pro sdělení informací důležitých pro 

rozhodování stát se náhradním rodičem, zprostředkovat autentickou zkušenost stávajících pěstounů 

a poskytnout zájemcům pravdivé informace o tom, co náhradní rodičovství přináší. 

 Volba místa setkání 

Setkání pro veřejnost jsou realizována na veřejném místě, nejlépe dobře známém v lokalitě 
konání. Jako vhodné se osvědčily kavárny v centru města, místo které slouží k setkávání veřejnosti 
jako komunitní centrum, také byly použity prostory místní církve. Výhodou konání na veřejném místě 
je možnost navodit neformální atmosféru, možnost pro účastníky „posedět“ a diskutovat 
o zajímavém tématu, možnost občerstvení pro účastníky. V místě konání lze vystavit propagační 
materiály, plakáty s termínem setkání, a to s dostatečným časovým předstihem. Prostory by měly mít 
možnost alespoň částečně se oddělit od prostoru kavárny, zejména zvukově, aby bylo možné v klidu 
diskutovat, či pouštět krátké filmy. Posezení v prostorách může být uspořádáno na jednotlivé stolky, 
není vhodné vytvořit prostředí s uspořádáním jako v přednáškovém sále či zasedací místnosti. Během 
setkání jsou použity promo pulty a roll-upy spojené s kampaní, slouží jako upoutávka a označení 
místa, na distribuci propagačních materiálů, na spojení setkání s tváří kampaně. 

 Čas konání 

Setkání jsou pořádána v podvečerních hodinách, v krajském městě od 18:00 do 20:00, v menších 
městech od 17.00 do 19:00. Vyhovující je délka 2 hodiny, dává dostatek prostoru pro sdělení 
formálních informací i pro neformální diskusi o pěstounství. 

 Personální zajištění setkání  

Setkání vedou dva odborní lektoři pracující v oblasti náhradní rodinné péče. Lektoři mají možnost 
sdělovat aktuální informace z oblasti legislativy, procesu zprostředkování pěstounské péče, z praxe 
pěstounů. Lektoři zajišťují průběh setkání tak, aby byly sděleny základní informace, moderují diskusi, 
dotazy a příspěvky zúčastněných. Setkání se mohou účastnit i pracovníci, se kterými se setkávají 
zájemci o pěstounství v procesu zprostředkování – například sociální pracovník OSPOD, psycholog 
krajského úřadu, lékař z dětského centra, apod. Tito odborníci mohou doplnit a zprostředkovat 
autentické informace důležité pro rozhodování zájemců o pěstounství. Jako osvědčený nástroj pro 
zprostředkování informací o pěstounství a života náhradní rodiny se ukázala účast stávajících 
pěstounů na setkání. Pěstoun může doplnit informace sdělované lektory o praktické zkušenosti, 
může přispět příběhem svého dítěte v péči. Sdělení bývají velmi autentická a pomáhají přispět 
k neformální atmosféře setkání. 

 Témata pro diskusi s veřejností 

Lektoři pracují při setkání s připravenou prezentací (viz Příloha III – CD-ROM) pro zájemce 
o pěstounství. Použití PowerPoint prezentace promítané plošně bylo zvoleno z počátku kampaně. 
Zjistili jsme však, že uspořádání setkání ve stylu přednášek neumožňuje navození neformální 
atmosféry, snižuje motivaci zájemců o podílení se na diskusi. Účastníci setkání měli tendenci pasivně 
poslouchat přednášení lektorů. Prezentace byla tedy používána pouze jako materiál pro 
strukturování setkání a udržení základních témat diskuse. 
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 Základní témata prezentace 

Osobní přínos výkonu pěstounské péče 

„Co mi pěstounství přinese?“ – osobní přínos při výkonu pěstounské péče, vliv na vlastní životní styl, 
názory, vliv na vlastní a širší rodinu pěstouna, apod. 

Zdroje pomoci pěstounské rodině 

„Kdo/co mi pomůže?“ – vlastní osobnostní zdroje pěstounů, odborná pomoc a podpora, finanční 
zajištění pěstounů, apod. 

Problémy při péči o dítě se zdravotním postižením 

„Na co se připravit?“ – problematika stanovení správné diagnózy u dítěte, určování prognózy, projevy 
a chování dítěte, vyčerpání pěstounů při náročné péči, finanční náročnost  

Cesta k pěstounství – proces zprostředkování pěstounské péče 

 Podání žádosti 

 Posouzení krajským úřadem  

 Příprava pěstounů 

 Zařazení do evidence náhradních rodičů 

 Přijetí dítěte do péče 

Příběhy dětí žijících v ústavní výchově 

Příběhy dětí, které jsme potkali při seznamování se s prostředím ústavních zařízení. Sdíleny byly 
anonymně situace dětí, které by mohly žít v rodině, přesto setrvávají v ústavní péči. 

 Pomocný materiál 

 Brožury pro zájemce o pěstounství – brožura vytvořená pro kampaň „V pěstounské rodině 
jsem doma“ obsahující aktuální informace pro zájemce o pěstounskou péči. 

 Letáky obsahující kontakty a webové stránky na organizace doprovázející pěstouny. 

 Literatura – ukázka doporučené literatury k tématu pěstounství.
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 Setkání v neformálním duchu - v kavárně nebo jiném veřejném prostoru 

 Diskuse s připravenými tématy s prostorem pro dotazy a diskuzi 

 Příběhy táhnou – sdílení skutečných anonymních příběhů dětí se 
zdravotním postižením 

 Spolupráce - realizační tým ideálně zastoupený dvěma lektory různých 
subjektů (odborníci z oblasti NRP) 

 Přítomnost pěstouna, který mluví o své zkušenosti, o přínosech i obtížných 
momentech 

 Přítomnost pracovníka zařízení pro děti se zdravotním postižením 

 Přítomnost pracovníka OSPOD 

 Nabídka zážitkových krátkých workshopů jako nadstavba pravidelných 
setkávání 

 Nabídka pro zájemce zapojit se jako dobrovolník do aktivit organizací 
podporujících pěstouny a poznat tak rodiny a děti v NRP 

 Aktivní propagace setkání
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