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1. Úvod 

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

v Karlovarském kraji pro rok 2021 (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 2020.  

Z důvodu koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu na základě 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je tento Plán upraven tak, 

aby finanční náklady související s  plánovanými aktivitami byly co nejnižší. Další případné 

změny či úpravy budou projednávány a předkládány dle aktuální situace. 

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:   

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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 Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 

 Dobrá rodina, o.p.s. 

 Náhradním rodinám, o.p.s. 

 Prima Vizus, o.p.s 

 Služby pro rodinu, z.ú. 

 SOS dětské vesničky, z.s. 

 Dětský úsvit, z.s. 

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. Výstupy hodnocení jsou prezentovány v rámci 

zasedání Poradního sboru zřízeného hejtmanem 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 2021 

Cíle Plánované kroky Odpovědné osoby Termín Odhado-

vané 

náklady 

v Kč 

Financování 

Realizace kulturně-vzdělávací 

akce 

„Dny pěstounství 

v Karlovarském kraji“ 

 

Příprava 

programu, image a 

propagace akce 

+ vlastní realizace 

akce 

Bc. Iva Hauptmannová 

 

do 31. 09. 2021 150 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK 

Nové webové stránky kampaně 

„Staňte se pěstounem“ 

 

 

 

Správa obsahu webových 

stránek 

 

Poptávkové řízení 

na realizaci 

nových webových 

stránek, výběr 

realizátora, správa 

nového webu 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Petr Najman 

do 31. 06. 2021 100 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK 

 Mgr. Petr Najman celoročně 

 

45 000,- Rozpočet odboru 

kancelář ředitelky 

úřadu KÚKK 

(dohoda o 

provedení práce) 
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Zajištění nové tváře kampaně 

„Staňte se pěstounem“ 

+ medializace, publicita tváře 

Vytipování nové 

osobnosti, 

zajištění, 

komunikace 

Bc. Iva Hauptmannová do 31. 6. 2021 5000,-  Rozpočet OSV 

KÚKK 

 Realizace autorských 

příspěvků na webových 

stránkách, facebookovém  a 

instagramovém profilu 

kampaně „Staňte se 

pěstounem“ 

Vyhledávání         

a upozornění       

na společenské 

akce s tematikou 

pěstounské péče 

v rámci 

Karlovarského 

kraje 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Petr Najman 

od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021 

0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Zveřejňování 

krátkých 

informačních textů 

k často kladeným 

dotazům ze strany 

zájemců o 

pěstounskou péči 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Petr Najman 

 

 

od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021 

vždy 1 krát v měsíci 

0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Rozhovor 

s pěstouny 

Karlovarského 

kraje 

(zveřejnění na 

webu + soc.sítích) 

Bc. Iva Hauptmannová 

 

do 31. 12. 2021  

min. 4 rozhovory 

(rozhovory o 

zkušenostech 

v podmínkách 

nouzového stavu) 

0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 
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Spolupráce s bloggery, 

influncery, mediálně známými 

osobnostmi 

Web,Facebook , Instagram 

Vyhledávání 

vhodných 

osobností, forma 

spolupráce 

Bc. Iva Hauptmannová 

 

do 31. 12. 2021  

 

0,- Rozpočet OSV 

KÚKK 

Placená reklama facebookového 

a Instagramového profilu                  

a jednotlivých příspěvků  

 

 

 

 

 

Bc. Iva Hauptmannová 

 

 

 

do 31. 12. 2021  

(min 6 x ročně placená 

kampaň pro zvýšení 

návštěvnosti stránek) 

 

 

 

 

7 000,- 

 

 

 

Rozpočet OSV 

KÚKK 

 

 

 

Inzerce Vyhledání 

vhodných médií, 

podklady pro 

realizaci inzerce 

(časopisy typu 

Maminka, Moje 

psychologie 

apod.) 

 

Bc.Iva Hauptmannová do 31.12. 2021 30 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK 
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 Distribuce reklamních 

předmětů kampaně „Staňte se 

pěstounem“ 

Distribuce 

reklamních 

předmětů 

kampaně v rámci 

kulturně-

společenských 

akcí KÚKK  

 

Bc. Iva Hauptmannová 

 

od 1. 1. 2020  

do 31. 12. 2020 

0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Přednášková činnost Nalezení vhodné 

lokality pro 

realizaci min. 2 

odborných 

přednášek pro 

cílovou skupinu – 

zejména mateřská 

centra, rodičovské 

kluby, školy apod. 

– realizace 

přednášek 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Miluše Merklová  

Mgr. Petr Najman 

do 31. 12. 2021 0,-  V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Dotazník po konzultaci se 

zájemci o náhradní rodinnou 

péči 

Vytvoření fyzické 

verze dotazníku       

a jeho distribuce 

subjektům 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Miluše Merklová  

Mgr. Petr Najman 

do 31. 3. 2021 0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 
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Porovnání, zda 

zájemci uvedení 

v dotazníku, 

žádost o zařazení 

do evidence 

žadatelů fakticky 

podali 

 

Mgr. Miluše Merklová 

Bc. Iva Hauptmannová 

do 30. 11. 2021 0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Literární nebo výtvarná soutěž 

pro školy 

 

 

 

Realizace 

soutěže(literární či 

výtvarné na téma 

pěstounské péče) 

 

Bc. Iva Hauptmannová do 31. 12. 2021 0,- Rozpočet OSV 

KÚKK 

Aktualizace dokumentu 

Vyhledávání osob vhodných stát 

se pěstouny v Karlovarském 

kraji 

Aktualizace 

dokumentu 

Vyhledávání osob 

vhodných stát se 

pěstouny 

v Karlovarském 

kraji 

Bc. Hauptmannová do 30. 6. 2021 0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 

Putovní výstava „Staňte se 

pěstounem“ 

Uspořádání min. 3 

výstav 

Bc. Hauptmannová Do 31. 12. 2021 0,- V rámci 

mzdových nákladů 

KÚKK 
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Výroba „Krabiček do života„ 

 

Pokračování 

projektu, výroba 

nových krabiček 

Bc. Iva Hauptmannová do 30. 4. 2021 20 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK 

Edukační činnost směrem 

k žadatelům majoritního etnika 

o specifikách dětí odlišného 

(zejména romského) etnika 

v náhradní rodinné péči, 

případně o dětech s handicapem 

 

Besedy, 

přednášky, 

skutečné příběhy 

pěstounů na toto 

téma  

Uveřejňování 

článků a témat 

Bc. Iva Hauptmannová 

Mgr. Miluše Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 31. 12. 2021  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 

 


