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1. Úvod 

Plán aktivit kampaně „Staňte se pěstounem“ pro vyhledávání osob vhodných stát se 

pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2018 (dále jen Plán) navazuje na dokument 

Karlovarského kraje „Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji“, 

který vzala na vědomí  Rada Karlovarského kraje, usnesením č. RK 1319/12/15. Plán přímo 

vychází ze závěrů vyhodnocení plánu aktivit pro rok 2017.  

Plán je tvořen v souvislosti s potřebou zajištění dostatečného počtu osob vhodných stát 

se pěstouny v Karlovarském kraji a zahrnuje popis jednotlivých aktivit, které mají být za 

tímto účelem realizovány v daném kalendářním roce. Plán je tvořen vždy na každý kalendářní 

rok  a jeho sestavení probíhá v I. čtvrtletí kalendářního roku. 

Plán je zveřejňován na webových stránkách www.pestounskapecevkk.cz. Odkaz na 

Plán je pak zveřejňován prostřednictvím facebookového profilu Pěstounská péče v KK, 

případně jsou informace předávány veřejnosti prostřednictvím dalších dostupných médií.  

2. Organizace podílející se na aktivitách kampaně  

„Staňte se pěstounem“ 

Koordinátorem sestavování Plánu je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí. 

Do Plánu mohou být zahrnuty také kulturně-společenské, sportovní a vzdělávací akce dalších 

odborníků působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, nestátních neziskových 

organizací a dobrovolných zájemců.  

Na realizaci Plánu spolupracují zejména subjekty, kterým místně příslušné krajské úřady 

vydaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti vyhledávání osob vhodných 

stát se pěstouny:   

 Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 

 Dobrá rodina, o.p.s. 

 Náhradním rodinám, o.p.s. 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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 Prima Vizus, o.p.s 

 Služby pro rodinu, z.ú. 

 SOS dětské vesničky, z.s. 

 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. 

Dále se na realizaci plánu podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností Karlovarského 

kraje:  

 Magistrát města Karlovy Vary 

 Městský úřad Aš 

 Městský úřad Cheb 

 Městský úřad Kraslice 

 Městský úřad Mariánské Lázně 

 Městský úřad Ostrov  

 Městský úřad Sokolov 

3. Hodnocení plánu aktivit 

Plán aktivit je pravidelně vyhodnocován v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního 

roku. Výstupy hodnocení jsou ve stejném období prezentovány v rámci zasedání Poradního 

sboru zřízeného hejtmankou Karlovarského kraje k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na 

úseku sociálně-právní ochrany (dále jen Poradní sbor) a jsou přílohou zápisu z konkrétního 

zasedání Poradního sboru. Roční hodnocení plánu aktivit je zveřejňováno na webových 

stránkách www.pestounskapecevkk.cz a www.kr-karlovarsky.cz  a zároveň je podkladem 

pro sestavení plánu aktivit na rok následující. 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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4. Plán aktivit pro rok 2018 

Cíle Plánované kroky Odpovědné osoby Termín 
Odhadované náklady 
v Kč 

Financování 

Realizace putovní 
výstavy „Staňte se 
pěstounem“ 

Doplnění fotografií 
pěstounů 
z Karlovarského kraje 
pro účely rozšíření 
výstavy 

Ing. Elena Hávová Do 30. 4. 2018 10 000,-  

Rozpočet  odboru 
sociálních věcí 
Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 
(dále jen OSV a KÚKK) 

Zajištění minimálně 5 
vhodných prostor 
v rámci Karlovarského 
kraje k pořádání 
výstavy 

Ing. Elena Hávová 
Bc. Miluše Merklová 

Do 30. 4. 2018 25 000,- Rozpočet OSV KÚKK 

Správa webových 
stránek a 
facebookového profilu 

Nastavení postupu pro  
pružnější reagování na 
dotazy a diskuse na 
webových stránkách a 
facebookovém profilu 
 

Bc. Petra Maněnová Do 30. 4. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Placená reklama 
webových stránek a 
facebookového profilu 
a jednotlivých 
příspěvků 
prostřednictvím 
facebooku  

Bc. Miluše Merklová 

Od 1. 4. 2018 do 31. 
12. 2018;  
vždy 1x v kalendářním 
měsíci 

20 000,- Rozpočet OSV KÚKK 

Aktualizace a správa 
obsahu webových 
stránek a 
facebookového profilu 

Mgr. Petr Najman 
Od 14. 2. 2018 do 31. 
12. 2018 

45 000,- Rozpočet OSV KÚKK 
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Realizace autorských 
příspěvků na 
webových stránkách a 
facebookovém profilu 

Vyhledávání a 
upozornění na 
společenské akce 
s tematikou 
pěstounské péče 
v rámci Karlovarského 
kraje 

Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Petr Najman 

Min. 1 příspěvek 
v každém kalendářním 
měsíci; 
Od 1. 4. 2018 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Opakované 
zveřejňování informací, 
kdy a kde je možné se 
dozvědět podrobnosti 
k pěstounské péči 

Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Petr Najman 

Min. 1 x v každém 
kalendářním měsíci; 
Od 1. 4. 2018 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Zveřejňování krátkých 
informačních textů 
k často kladeným 
dotazům  

Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Petr Najman 

Min. 1 příspěvek 
v každém kalendářním 
měsíci; 
Od 1. 4. 2018 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Rozhovory s pěstouny 
Karlovarského kraje 

Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Petr Najman 

Min. 1 rozhovor; 
Od 1. 4. 2018 do 31. 
12. 2018 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Zveřejňování krátkých 
postřehů pěstounů 
z Karlovarského kraje 
k aktuálnímu dění 
v oblasti NRP 

Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Petr Najman 

Vždy 1 komentář 
pěstouna 
ke zveřejňované 
aktualitě 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Distribuce 
elektronických 
informačních 
materiálů 

Distribuce 
rozhlasových spotů - 
zjištění optimální 
frekvence a doby 
vysílání s ohledem na 
cílovou skupinu 

Ing. Elena Hávová Do 30. 4. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 
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Distribuce 
rozhlasových spotů - 
poptávka dodavatele 
rozhlasového vysílání, 
realizace distribuce 

Ing. Elena Hávová Do 30. 6. 2018 150 000,-  Rozpočet OSV KÚKK 

Distribuce videospotů – 
vyhledání min. 20 
konkrétních lokalit 
v rámci Karlovarského 
kraje 

Ing. Elena Hávová Do 30. 4. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Distribuce videospotů - 
realizace distribuce 
prostřednictvím 
nalezených 
distribučních kanálů 

Ing. Elena Hávová 
Od 1. 5. 2018 do 31. 
12. 2018 

150 000,- Rozpočet OSV KÚKK 

Distribuce elektronické 
brožury – 1x za 3 
měsíce uveřejnit odkaz 
na brožuru na 
facebookovém profilu 

Mgr. Najman 
Od 1. 4. 2018 do 31. 
12. 2018 

0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Distribuce elektronické 
brožury – zaslat všem 
ORP, všem OÚ, všem 
PO 

Ing. Elena Hávová Do 31. 5. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Distribuce tištěných 
informačních 
materiálů 

Vytipovat min. 50 míst, 
kde bude možné 
informační materiály 
stabilně umístit – 
dětská centra, 
mateřské kluby, 
ordinace lékařů… 

Ing. Elena Hávová Do 31. 5. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 
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Identifikovat vhodný 
způsob a zajistit 
distribuci do schránek 
v rámci Karlovarského 
kraje 

Ing. Elena Hávová Od 1. 6. 2018 100 000,-  Rozpočet OSV KÚKK 

Distribuce reklamních 
předmětů 

Zajistit distribuci 
reklamních předmětů 
v rámci kulturně-
společenských akcí 
organizovaných KÚKK a 
dalšími 
spolupracujícími 
subjekty 

Ing. Elena Hávová Od 1. 5. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Tvorba systému 
sledování efektivity 
distribuce 
informačních 
materiálů 

Ve spolupráci 
s příslušnými odborníky 
vytvořit nástroj na 
sledování distribuce 
všech druhů 
informačních materiálů 

Ing. Elena Hávová Do 31. 5. 2018 10 000,-  Rozpočet OSV KÚKK 

Den záchranářů 

Osobní účast 
vybraných 
zaměstnanců KÚKK na 
kulturně-společenské 
akci, za účelem 
distribuce informačních 
materiálů 

Bc. Petra Maněnová Do 31. 5. 2018 0, -  
V rámci mzdových 
nákladů OSV KÚKK 

Den pěstounských 
rodin 

Vytvoření designu a 
příprava realizace 
vlastní kulturně-
společenské akce  

Bc. Petra Maněnová 
Bc. Miluše Merklová 
Ing. Elena Hávová 

Do 31. 12. 2018 50 000,-  Rozpočet OSV KÚKK 

Podpora dalších 
subjektů při distribuci 
informačních 

Zajištění dostatečného 
množství informačních 
materiálů pro všechny 

Ing. Elena Hávová Do 31. 5. 2018 0,-  
V rámci mzdových 
nákladů 
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materiálů spolupracující subjekty 

Přednášková činnost 

Nalezení vhodné 
lokality pro realizaci 
min. 2 odborných 
přednášek pro cílovou 
skupinu – zejména 
mateřská centra, 
rodičovské kluby apod. 
– realizace přednášek 

Bc. Petra Maněnová, 
Bc. Miluše Merklová 
Mgr. Jarmila Petřeková 

Do 31. 12. 2018 0,-  
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Dotazník po konzultaci 
se zájemci o náhradní 
rodinnou péči 

Opakovaná žádost 
adresovaná všem 
spolupracujícím 
subjektům o 
vyplňování 
elektronického 
dotazníku 

Bc. Miluše Merklová Do 30. 4. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Porovnání, zda zájemci 
uvedeni v dotazníku 
žádost, fakticky podali 

Bc. Miluše Merklová Do 31. 12. 2018 0,- 
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 

Koordinace realizace 
kampaně 

Určení jednoho 
koordinátora, který 
bude všechny aktivity 
kampaně řídit a bude 
reagovat na aktuální 
potřeby kampaně  

Bc. Petra Maněnová Do 31. 12. 2018 0,-  
V rámci mzdových 
nákladů KÚKK 
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5. Seznam použitých zkratek 

KÚKK Krajský úřad Karlovarského kraje 

NRP Náhradní rodinná péče 

OSV Odbor sociálních věcí 

ORP Obecní úřad s rozšířenou působností 

OÚ Obecní úřad 

PO Příspěvková organizace 

 


