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CÍL A CÍLOVÁ SKUPINA 

KAMPANĚ „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“
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veřejnosti na území Karlovarského kraje

povědomí o tzv. dlouhodobé pěstounské péči
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PLÁN AKTIVIT NA ROK 2019

Cíle Plánované kroky Odpovědné osoby Termín Odhado-vané 

náklady v Kč

Financování

I. Realizace putovní výstavy 

„Staňte se pěstounem“

Realizace minimálně 6 výstav                 

ve vhodných prostorách 

v rámci Karlovarského kraje 

Ing. Elena Hávová, 

Mgr. Miluše Merklová

do 31. 12. 2019 10 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Uspořádání vernisáže              

s kulturním programem

Ing. Elena Hávová, 

Mgr. Miluše Merklová

do 30. 9. 2019 10 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

II. Správa a inovace webových 

stránek a facebookového 

profilu kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Optimalizace postupu             

pro pružnější reagování           

na dotazy              a diskuze            

na webových stránkách a 

facebookovém profilu 

kampaně

Bc. Petra Maněnová, 

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

[1] Vhodnými prostory jsou na základě vyhodnocení kampaně „Staňte se pěstounem za rok 2018“ míněny volné prostory, vestibuly obchodních domů a center. 



II. Správa a inovace webových 

stránek a facebookového

profilu kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Optimalizace postupu             

pro pružnější reagování           

na dotazy              a 

diskuze            na 

webových stránkách a 

facebookovém profilu 

kampaně

Bc. Petra Maněnová, 

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

0,- V rámci 

mzdových 

nákladů KÚKK

Placená reklama webových 

stránek, facebookového 

profilu                  a 

jednotlivých příspěvků 

prostřednictvím facebooku 

Mgr. Miluše Merklová od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019; 

vždy 1 krát v měsíci

12 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Vytvoření záložky 

"Dokumenty ke stažení" na 

webových stránkách kampaně 

a její aktualizace

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

Vytvoření                   

do 28. 2. 2019, 

aktualizace                 

do 31. 12. 2019

0,- V rámci mzdových 

prostředků KÚKK

Vytvoření interaktivního 

prvku webových stránek 

kampaně

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman, 

externí odborník

do 31. 5. 2019 15 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Aktualizace a správa obsahu 

webových stránek a 

facebookového profilu 

kampaně

Mgr. Petr Najman od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

45 000,- Rozpočet odboru 

kancelář ředitelky 

úřadu KÚKK 

(dohoda o 

provedení práce)



III. Realizace autorských 

příspěvků na webových 

stránkách a facebookovém 

profilu kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Vyhledávání         a 

upozornění       na 

společenské akce 

s tematikou pěstounské 

péče v rámci 

Karlovarského kraje

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

od 1. 1. 2019 0,- V rámci 

mzdových 

nákladů KÚKK

Úprava a inovace stávajícího 

video spotu, který zodpovídá 

nejčastější dotazy zájemců o 

pěstounskou péči

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

do 31. 3. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Vytvoření a distribuce min. 2 

video profilů pěstounů z 

našeho kraje

Mgr. Miluše Merklová, externí 

dodavatel

vytvoření                   

do 30. 4. 2019, 

distribuce                   

od 1. 5. 2019             

do 31. 12. 2019

28 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Vytvoření přehledu kontaktů 

subjektů působících v oblasti 

NRP       a jejich grafické 

zpracování do podoby letáku

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

do 31. 5. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Opakovaná žádost adresovaná 

všem spolupracujícím 

subjektům            o zasílání 

informací k jimi konaným 

akcím souvisejícím          s 

pěstounskou péčí

Mgr. Merklová Miluše do 31. 1. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK



Zveřejňování 

krátkých 

informačních textů 

k často kladeným 

dotazům ze strany 

zájemců o 

pěstounskou péči

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019; 

vždy 1 krát v měsíci

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Rozhovor s pěstouny 

Karlovarského kraje

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

Od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019, 

min. 1 rozhovor

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Článek psychologa        

pro NRP KÚKK na téma  

související             s 

pěstounskou péčí

PhDr. Anna Kotrčová do 31. 3. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Zveřejňování krátkých 

postřehů pěstounů 

z Karlovarského kraje 

k aktuálnímu dění 

v oblasti NRP

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

Min. 6 postřehů za období 

od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK



IV. Distribuce elektronických 

informačních materiálů 

kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Vytvoření nového, popř. 

úprava stávajícího 

rozhlasového spotu 

kampaně

Ing. Elena Hávová, 

externí dodavatel

do 28. 2. 2019 20 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Distribuce rozhlasového 

spotu kampaně

Ing. Elena Hávová od 1. 3. 2019 

do 31. 12. 2019

150 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Vyhledání min. 5 konkrétních 

lokalit v rámci Karlovarského 

kraje pro distribuci video 

spotů kampaně

Ing. Elena Hávová do 30. 4. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Realizace distribuce video 

spotů kampaně 

prostřednictvím nalezených 

distribučních kanálů

Ing. Elena Hávová od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

100 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Aktualizace          a distribuce 

elektronické brožury „Staňte 

se pěstounem“

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

Aktualizace                

do 28. 2. 2019, 

distribuce                  

od 1. 1. 2019             

do 31. 12. 2019

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Distribuce elektronické 

brožury „Staňte se 

pěstounem“ – zaslat všem 

ORP, všem OÚ, všem PO

Mgr. Miluše Merklová do 31. 3. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK



V. Distribuce tištěných 

informačních materiálů 

kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Dotisk informačního 

letáčku „Staňte se 

pěstounem“

Ing. Elena Hávová do 28. 2. 2019 20 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Distribuce letáčku „Staňte se 

pěstounem“        do schránek 

v rámci kraje

Ing. Elena Hávová, 

externí dodavatel

do 30. 6. 2019 15 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

VI. Distribuce reklamních 

předmětů kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Distribuce reklamních 

předmětů kampaně v rámci 

kulturně-společenských akcí 

organizovaných KÚKK a 

dalšími spolupracujícími 

subjekty

Ing. Elena Hávová od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019

0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

VII. Tvorba systému sledování 

efektivity kampaně „Staňte se 

pěstounem“

Zajištění externího 

konzultanta – odborníka na 

oblast Public relations               

a marketing (poskytnutí 

odborných informací pro 

efektivní plánování             a 

realizaci kampaně)

Bc. Petra Maněnová do 31. 3. 2019 20 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

Získávání zkušeností            s 

realizací obdobných kampaní 

v rámci ČR (např. Dejme 

dětem rodinu, Díky 

pěstounství, Hledáme rodiče -

osobní schůzky, apod. )

Mgr. Miluše Merklová, Mgr. 

Petr Najman

od 1. 1. 2019 

do 30. 6. 2019

5 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK



VIII. Den pěstounských rodin Vytvoření designu a 

příprava realizace vlastní 

kulturně-společenské akce 

Bc. Petra Maněnová, 

Mgr. Miluše Merklová, 

Ing. Elena Hávová

do 31. 12. 2019 50 000,- Rozpočet OSV 

KÚKK

IX. Přednášková činnost Nalezení vhodné lokality pro 

realizaci min. 4 odborných 

přednášek pro cílovou skupinu 

– zejména mateřská centra, 

rodičovské kluby apod. –

realizace přednášek

Bc. Petra Maněnová, 

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Jarmila Pavlásková 

Petřeková

do 31. 12. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

X. Dotazník po konzultaci se 

zájemci o náhradní rodinnou 

péči

Opakovaná žádost adresovaná 

všem spolupracujícím 

subjektům             o 

vyplňování elektronického 

dotazníku

Mgr. Miluše Merklová do 31. 1. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Vytvoření fyzické verze 

dotazníku       a jeho 

distribuce subjektům

Mgr. Miluše Merklová, 

Mgr. Petr Najman

do 31. 1. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Porovnání, zda zájemci 

uvedeni v dotazníku žádost o 

zařazení do evidence žadatelů, 

fakticky podali

Mgr. Miluše Merklová do 31. 12. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK

Vytvoření monitorovacího 

dotazníku pro zájemce, kteří 

již absolvují odbornou 

přípravu k náhradní rodinné 

péči

Mgr. Miluše Merklová

Mgr. Petr Najman

Do 15. 1. 2019

XI. Aktualizace dokumentu 

Vyhledávání osob vhodných 

stát se pěstouny 

v Karlovarském kraji

Aktualizace dokumentu 

Vyhledávání osob vhodných 

stát se pěstouny 

v Karlovarském kraji

Mgr. Miluše Merklová do 31. 3. 2019 0,- V rámci mzdových 

nákladů KÚKK



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

 Jak je uvedeno v plánu aktivit pro rok 2019, byly v oblasti putovní výstavy

na tento rok naplánovány dvě důležité aktivity. Jednak realizace minimálně 6

výstav ve vhodných prostorách v rámci Karlovarského kraje, přičemž vhodnými

prostory byly na základě předchozích hodnocení kampaně míněny volné

prostory vestibulů obchodních domů a center. Druhá z plánovaných aktivit

směřovala k uspořádání vernisáže s kulturním programem.

 V hodnoceném roce nebyla plně realizována žádná z uvedených aktivit. Ve

sledovaném roce byly uspořádány pouze 4 výstavy, což je o 1 výstavu méně, než v

roce 2019.Vernisáž uspořádána nebyla.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

Městský úřad Cheb

1. 4. – 30. 4.2019 

Magistrát města Karlovy Vary

2.5. – 23.5.2019

Distribuováno 8 Ks propagačních balíčků Distribuováno 11 Ks propagačních balíčků



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – vstupní hala pavilon  A

1.7. – 31.7.2018

Distribuováno 50 Ks propagačních balíčků



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

Nemocnice Sokolov

17.9. – 15.11.2019

Distribuováno 50 Ks propagačních balíčků



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

 Krajský úřad Karlovarského kraje
vždy současně s výstavou fotografií
umístil v prostorách výstavy určitý
počet propagačních materiálů
pro zájemce o pěstounskou péči.

 Graf výše znázorňuje počty
rozebraných, tedy distribuovaných
materiálů v jednotlivých výstavních
prostorách. Celkem bylo mezi
veřejnost distribuováno
prostřednictvím putovní výstavy
„Staňte se pěstounem“ 119 kusů
informačních balíčků.

 Druhý graf zachycuje dobu,
po kterou byla výstava v jednotlivých
prostorách k vidění.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT 

I.  PUTOVNÍ VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

 Je zřejmé, že v oblasti distribuce informačních balíčků s ohledem na délku trvání

výstavy si nejlépe vedla Karlovarská krajská nemocnice a.s. – vstupní

hala pavilonu A. Zde byly po přepočtu odebrány z výstavních stojanů téměř 2

informační balíčky za jeden den. Poměrně dobře si vedla také Nemocnice v

Sokolově, kde byl distribuován cca 1 informační balíček denně, nicméně výstava

zde trvala nejdelší dobu.

 Naopak výsledky distribuce z vestibulů městských úřadů ukazují stejně jako v

roce 2018 na malou ochotu veřejnosti věnovat pozornost této tématice právě na

těchto místech.

 Dalším důležitým faktorem při hodnocení putovní výstavy je počet celkově

distribuovaných informačních balíčků, umístěných na výstavních stojanech. Jak již

bylo uvedeno, v letošním roce bylo tímto způsobem mezi veřejnost

distribuováno 119 kusů, zatímco v loňském roce bylo distribuováno 391 kusů. Jde

o rapidní pokles distribuce.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU I. 

V roce 2019 byla putovní výstava „Staňte se pěstounem“

realizována na čtyřech místech. Počet realizovaných výstav

se snížil proti roku 2018 o 1.

Celkový počet distribuovaných informačních materiálů

které jsou umisťované spolu s výstavními panely, se proti

roku 2018 snížil z 391 na 119 kusů.

O informační materiály, které jsou umisťované spolu s

výstavními panely, mají lidé větší zájem, je-li výstava

umístěná ve volném prostoru vestibulu méně formálních

institucí, než jsou úřady. Tato skutečnost vyplynula již při

hodnocení plánu aktivit za rok 2018. V letošním roce

nebyla tato okolnost brána v úvahu.

Závěr: Putovní výstava „Staňte se pěstounem“ nebyla v

roce 2019 realizována v souladu s plánem aktivit.

▼o 1 výstavu 

méně, než v 

roce 2018



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

V roce 2019 byl zachován provoz facebookového

profilu kampaně, který byl v předchozích letech

vyhodnocen jako nosný informační kanál, jehož

prostřednictvím lze oslovit značné množství cílových

osob.

V rámci facebooku jsou zveřejňovány pozvánky na akce

podporující rozvoj pěstounské péče, zajímavé články z

médií s problematikou náhradní rodinné péče apod.

Profil je rovněž využíván k zodpovídání dotazů veřejnosti

k problematice pěstounské péče.

II.I.  Správa a inovace facebookového profilu



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Statistika „To se mi líbí“

 335 

nových 

fanoušků za 

rok 2019

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2023 2026 2025 2091 2140 2142 2153 2200 2243 2252 2281 2285

Za rok 2019 přibylo na faccebooku 335 nových fanoušků, což je o 22 méně, než

v roce 2018. V období, kdy probíhala placená reklama facebookového profilu je

patrný nárůst zájmu.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Na facebookovém profilu kampaně bylo v roce 2019 zveřejněno 49 příspěvků, což 

je o 1 příspěvek více, než v roce 2018.

 Nejvíce oslovil příspěvek o výstavě fotografií pěstounů, kde byl mj. i přehled 

termínů, kam bude výstava putovat. 

 Tento příspěvek oslovil 9.837 lidí, kteří provedli 227 reakcí (179 krát dali 

„To se mi líbí“ nebo jiný emotikon, 4 komentáře a 44 krát sdílení). 

 Celkem 1.955 kliklo na příspěvek, 860 si zobrazilo přiložené  fotografie.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

 Spravování facebookového profilu

vykazuje prudké zhoršení v oblasti,

která byla hodnocena jako

nedostatečná už v předchozích letech.

 V roce 2017 činila doba odezvy na

dotazy uživatelů 21 hodin. V roce 2018

byla tato doba zkrácena na 13 hodin.

Průměrný čas, ve kterém bylo

odpovídáno na zprávy na

facebookovém profilu v roce 2019 činí

96 hodin. V tomto ohledu došlo k

prudkému propadu.

 Celkem bylo provedeno 57

komunikačních spojení

prostřednictvím zpráv.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Typickým fanouškem facebookové stránky „Staňte se pěstounem“ je žena

ve věku 35-44 let. Tento trend se v jednotlivých letech nemění a je důležité

plánovat aktivity kampaně s ohledem na zájmy právě této skupiny.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Při cílení jednotlivých aktivit kampaně je nutné brát v úvahu zastoupení fanoušků

v regionu. Případné větší akce bude vhodné situovat do KarlovýchVarů a zároveň

posilovat zájem méně zastoupených nebo nezastoupených oblastech.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU II. I.

Optimalizace postupu pro pružnější reagování na dotazy a diskuze na

facebookovém profilu kampaně, která byla zařazena do plánu aktivit, nebyla

naplněna. Spravování facebookového profilu vykazuje výrazné zhoršení v

době odezvy na dotazy zájemců.Tato doba byla v roce 2019 nejdelší od

r. 2017, kdy bylo sledování tohoto stavu zařazeno do hodnocení kampaně.

V roce 2019 byl zaznamenán obdobný nárůst fanoušků facebookové stránky

jako v předchozích letech, přičemž významnou okolností pro zvýšení zájmu

o stránku je zřejmě placená reklama. Ani v oblasti placené reklamy však

nebyl plán aktivit dodržen. Reklama facebookového profilu byla spuštěna

v období duben – květen 2019 a srpen až prosinec 2019. Reklama však byla

plánována na každý kalendářní měsíc.

Celkem bylo na FB zveřejněno 49 příspěvků, což odpovídá jednomu

příspěvku týdně. Většina z nich je však sdílení článků na téma pěstounské

péče, mělo by se zveřejňovat více autorských příspěvků.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

www.pestounskapecevkk.cz

Webová stránka je statickým prvkem

kampaně „Staňte se pěstounem“ od

roku 2015, kdy byla kampaň zahájena.

Proti facebooku se jedná o stabilnější

informační kanál. Správa webových

stránek nevyžaduje takovou aktivitu,

jako facebook. Naproti tomu je správa

webu technicky náročnější.

II.II.  Správa a inovace webových stránek

http://www.pestounskapecevkk.cz/


VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

leden únor březe

n

duben květen červe

n

červe

nec

srpen září říjen listopad prosinec

Počet zobrazení stránek 264 493 336 332 249 266 259 343 378 474 437 72

Počet uživatelů 146 289 169 180 148 145 131 154 156 237 256 37

Z toho nových 126 270 144 154 124 122 104 124 127 209 213 27

Návštěvnost stránek 199 383 237 250 206 206 206 255 298 364 334 43



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Komentář ke statistickým údajům

Celkový počet zobrazení stránek za rok 2019 ( k počátku prosince) činil 

3903, což je o 692 zobrazení méně, než v roce 2018.

Celkový počet uživatelů stránek se na počátku prosince 2019 zastavil na 

čísle 2048, přičemž 1744 uživatelů, tedy 85 %  jsou noví návštěvníci, pouze 

v15 % se jedná o stálé uživatele. V loňském roce byl trend podobný. Nových 

uživatelů bylo 90%.

Návštěvnost stránek činila v roce 2019 2981.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Prudké zvýšení v návštěvnosti webových stránek v únoru mohlo být

způsobeno článkem „Dlouhodobých pěstounů je v kraji stále nedostatek“, který

byl na webových stránkách kampaně zveřejněn 8.2.2019.

Postupný nárůst zájmu o webové stránky zhruba od srpna 2019 odpovídá

zvyšování počtu fanoušků facebookové stránky. Tento jev patrně souvisí s

realizací placené facebookové reklamy.

Druhá vlna razantního zvýšení návštěvnosti webových stránek v říjnu 2019 je

hodnotiteli přičítána článku „Přechodní pěstouni dostanou více peněz“, který byl

na stránkách zveřejněn 8.10.2019.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Název stránky
Počet 

zobrazení

1. Potřebujeme rodinu (http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/potrebujeme-rodinu) 12.706

2. Kontakty (http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/kontakty) 7.301

3. Pěstounská péče (http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/pp) 5.620

4. Nejčastější dotazy (http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/nejcastejsi-dotazy) 4.989

5.

Hejtmanka Karlovarského kraje zahájila výstavu fotografií pěstounů Karlovarského kraje 

(http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/77-31-10-2017-hejtmanka-karlovarskeho-kraje-zahajila-vystavu-

fotografii-pestounu-karlovarskeho-kraje) 

1.931

Nejčastěji sledované stránky

http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/potrebujeme-rodinu
http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/kontakty
http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/pp
http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/nejcastejsi-dotazy
http://www.pestounskapecevkk.cz/index.php/77-31-10-2017-hejtmanka-karlovarskeho-kraje-zahajila-vystavu-fotografii-pestounu-karlovarskeho-kraje


VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU

Dokumenty ke stažení

V souladu s plánem aktivit byla na

webových stránkách kampaně

vytvořena záložka „Dokumenty ke

stažení“, kam byly umístěny odkazy na

dokumenty důležité pro zájemce.

Interaktivní prvek

Možnosti vytvoření interaktivního prvku

webových stránek kampaně jsou

aktuálně konzultovány s pracovníky

Odboru informatiky Krajského úřadu

Karlovarského kraje.



Tvář kampaně
Již v roce 2017 se stal tváří kampaně „Staňte se pěstounem“ pan Josef Váňa. Jeho

citát a portrét jsou umístěny na webových stránkách kampaně. Dále namluvil

rozhlasový spot. V roce 2018 nedošlo k jeho dalšímu aktivnímu zapojení

do kampaně a stejně tak tomu bylo i v roce 2019.

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

II. SPRÁVA A INOVACE WEBU A FACEBOOKU



Ze statistik nejčastěji sledovaných stránek vyplývá, že návštěvníky nejvíce zajímají konkrétní

příběhy dětí, které potřebují rodinu.

Dále zájemci na stránkách hledají praktické informace, což potvrzuje časté zobrazování

záložky „Kontakty“, ale také například sledovanost článků o nedostatku dlouhodobých pěstounů a

o financování pěstounské péče.

Článek „Dlouhodobých pěstounů je v kraji nedostatek“, který poměrně razantně zvýšil

návštěvnost stránek i přes to, že v tomto období nebyla realizována facebooková reklama, vyšel v

Karlovarském deníku. Je nutné vzít v úvahu oblíbenost regionálního tisku při sestavování

plánu aktivit na rok 2020. Zvýšení zájmu může také souviset s tím, že lidé si raději přečtou

informace z vlastního regionu, protože jsou jim bližší, mohou se jich osobně týkat.

Nenaplnění plánu aktivit v oblasti tvorby interaktivního prvku souvisí s naprosto

nedostatečným personálním zabezpečením v oblasti správy kampaně, kterému bude

věnována pozornost v bodu IX tohoto hodnocení.

Shrnující hodnocení k bodu II.II.

Počet zobrazení webových stránek byl 

v roce 2019 o 692 nižší, než v roce 2018



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY

Plán aktivit na rok 2019 zahrnoval 9
konkrétních aktivit, které byly souhrnně
nazvány autorskými příspěvky. Viz
kompletní výčet vpravo.

Naplánované aktivity jsou zhodnoceny
jednotlivě na následujících snímcích.

1. Upozorňování na společenské akce s
tématikou pěstounské péče v regionu.

2. Úprava a inovace stávajícího video spotu s
nejčastějšími dotazy zájemců.

3. Vytvoření a distribuce minimálně 2 video
profilů pěstounů z našeho kraje.

4. Vytvoření přehledu kontaktů subjektů
působících v oblasti NRP.

5. Opakovaná žádost spolupracujícím subjektům
o zasílání informací k akcím.

6. Zveřejňování krátkých informačních textů k
často kladeným dotazům.

7. Rozhovor s pěstouny Karlovarského kraje.

8. Článek psychologa pro náhradní rodinnou péči
Krajského úřadu Karlovarského kraje.

9. Zveřejňování krátkých postřehů pěstounů k
aktuálnímu dění v oblasti NRP.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. I. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY -

SPOLEČENSKÉ AKCE

Na webových stránkách a
facebookovém profilu kampaně bylo v
roce 2019 uveřejněno celkem 28
aktualit a 8 pozvánek na kulturně-
společenské akce s pěstounskou
tématikou. Následující snímek
zahrnuje přehled těchto událostí.

Pro srovnání uvádíme údaje z roku
2018, ve kterém bylo zveřejněno 41
aktualit (obdobný počet jako v roce
2017) a 13 pozvánek na kulturně-
společenské akce.

V případě uveřejněných aktualit
byl zaznamenán pokles o 68%. V
případě uveřejňování pozvánek
se jedná o 61% pokles.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. II. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY –VIDEO SPOT

V roce 2018 byl správci kampaně

vytvořen a distribuován video spot,

který zodpovídá nejčastější dotazy

zájemců o pěstounskou péči.

Shlédnutí spotu trvá 5 minut.

S ohledem na zhodnocení neochoty

uživatelů sociálních sítích trávit u

příspěvků delší dobu, byl tento spot

v roce 2019 rozdělen na 12 videí

trvajících cca 30 sekund. Každý z

krátkých spotů zahrnuje pouze

jednu otázku s odpovědí.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. IV. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY –

PŘEHLED KONTAKTŮ

Přehled kontaktů všech subjektů

působících v oblasti NRP byl graficky

zpracován a umístěn na

facebookovém profilu kampaně.

Způsob umístění je nazýván „připnutí

na nástěnku“, což znamená, že

příspěvek se není odsouván na nižší

místa novými příspěvky, má na stránce

stabilní a nejvyšší umístění.

Příspěvek oslovil 3 907 uživatelů z

toho 263 z nich projevilo o příspěvek

bližší zájem, 29 dalo příspěvku „to se

mi líbí“ a 35 uživatelů příspěvek

sdílelo.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. VI. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY –

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY

Zveřejňování krátkých informačních textů k často kladeným dotazům bylo splněno 

úpravou video spotu s nejčastějšími dotazy a jeho distribucí. 

Krátké video spoty byly zhlédnuty celkem 355 krát. Nejvyšší počet shlédnutí byl 

zaznamenán u dílu číslo II. na téma samožadatel/ka.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. VIII. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY –

ČLÁNEK PSYCHOLOGA

Plán aktivit na rok 2019 zahrnoval požadavek na sepsání článku psychologa

pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje k tématu

pěstounské péče.

Článek byl psychologem napsán a zpřístupněn v srpnu roku 2019. S

ohledem na nedostatečné personální zabezpečení v oblasti správy

kampaně, kterému bude věnována pozornost v bodu IX tohoto hodnocení,

nebyla realizována grafická úprava textu pro zveřejnění, tudíž nedošlo ani k

distribuci článku.

Stejně jako u ostatních nerealizovaných aktivit bude vhodné Aktivitu

zahrnout do plánu na rok 2020.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

III. III. AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY –

NESPLNĚNO

 Následující body plánu nebyly splněny s ohledem na nedostatečné personální 

zabezpečení v oblasti správy kampaně, kterému bude věnována pozornost v 

bodu IX tohoto hodnocení.

 3. Vytvoření a distribuce minimálně 2 video profilů pěstounů z našeho kraje.

 5. Opakovaná žádost spolupracujícím subjektům o zasílání informací k akcím.

 7. Rozhovor s pěstouny Karlovarského kraje

 8. Článek psychologa pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu 

Karlovarského kraje.

 9. Zveřejňování krátkých postřehů pěstounů k aktuálnímu dění v oblasti NRP.

Aktivity je vhodné zahrnout do plánu na rok 2020.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU III.

Oblast autorských příspěvků na webové stránky a facebookový profil

kampaně je bohatá na nápady. Bohužel s ohledem velkou časovou náročnost a

značné pracovní vytížení konkrétních pracovníků se nedaří tuto oblast

realizovat v takové kvalitě, jakou by si zasluhovala.

Z 9 naplánovaných opatření bylo splněno pouze 5, přičemž v oblasti

uveřejňování aktualit a pozvánek na společenské akce s tématikou pěstounské

péče došlo oproti minulým letům k rapidnímu poklesu.

Mimo plán aktivit je pro rok 2020 podstatné vyřešit personální zajištění

kampaně.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. DISTRIBUČNÍ ČINNOST

Distribuční činnost byla v minulých letech vyhodnocena jako stěžejní činnost pro

celou kampaň „Staňte se pěstounem. Plán aktivit na rok 2019 proto odrážel stejně

jako v minulých letech řadu konkrétních kroků rozdělených na následující oblasti a

podoblasti distribuce:

1. Distribuce elektronických informačních materiálů

1.1. Rozhlasové spoty

1.2.  Video spoty

1.3. Elektronická brožura

2. Distribuce tištěných informačních materiálů

2.1. Informační letáky

2.2. Informační balíčky

3. Distribuce reklamních předmětů



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. I. DISTRIBUCE ELEKTRONICKÝCH 

INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

Rozhlasové spoty

 V roce 2016 byl zhotoven audio spot pro účely rozhlasového vysílání. Obsahem audio

spotu je výzva pana Josefa Váni – tváře kampaně k zájmu o zajištění plnohodnotného

dětství dětí umístěných v ústavních zařízeních. Audio spot trpěl vadami, pro které bylo na

rok 2019 plánováno vytvoření nového, popř. úprava stávajícího spotu.

 Aktuálně je rozjednána výroba nového spotu, který bude kratší (dle obvyklých parametrů

rozhlasových stanic), bude namluven profesionálním hlasem, bude opatřen rodným listem a

budou ošetřena autorská práva spotu. Zároveň bude v závěru spotu uveden odkaz na

realizátora kampaně.

 S ohledem na to, že nový rozhlasový spot není dosud vyroben, nebyl naplněn ani plánovaný

krok o jeho distribuci. O formě distribuce je však již rovněž jednáno.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. I. DISTRIBUCE ELEKTRONICKÝCH 

INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

Video spoty

 Video spoty pro kampaň „Staňte se pěstounem byly zajištěny v roce 2017.
Vlastníkem video spotů je Nadační fond J&T, který svolil k úpravám ve
prospěch kampaně Karlovarského kraje.

 Plán aktivit na rok 2019 zahrnuje vyhledání minimálně 5 konkrétních lokalit k
vysílání spotů v rámci Karlovarského kraje a realizaci distribuce těchto spotů.

 K žádné z těchto aktivit ve sledovaném roce nedošlo. Plán aktivit
nebyl v tomto bodě splněn.

 Video spoty jsou nadále dominantou webových a facebookových stránek
kampaně „Staňte se pěstounem.“ V letošním roce však došlo k další podstatné
distribuci.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. I. ELEKTRONICKÁ BROŽURA

Elektronická brožura

 S ohledem na velký počet stažení, ale
i na opakující se základní dotazy
pokládané na FB, na které lze velmi
snadno najít odpovědi právě v této
brožuře, byla na rok 2019 naplánovaná
revize brožury zejména v oblasti
statistických údajů, ale také její
intenzivnější distribuce, a to nejen
prostřednictvím webových stránek a
facebookového profilu, ale také
zasláním na všechny obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady
a další spolupracující organizace.

 K žádné z těchto aktivit ve
sledovaném roce nedošlo. Plán
aktivit nebyl v tomto bodě
splněn.

 Distribuce elektronické brožury byla
nahrazena FAQ videi se
zodpovězenými otázkami viz bod IV.II.

 Elektronická brožura je umístěna na
hlavní stránce webu a pro příští rok
bude vytvořen speciální banner na
facebook, který bude moci být
propagován (současná titulní strana
brožury nesplňuje pravidlo
maximálního množství možného textu
pro placenou propagaci na FB).



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. II. DISTRIBUCE TIŠTĚNÝCH 

INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

Informační letáky

V roce 2018 byla zorganizována distribuce všech stávajících informačních

letáků. Pro rok 2019 byl proto naplánován dotisk letáků a jeho distribuce.

K drobným grafickým úpravám a k tisku letáčku došlo v červnu 2019.

Vytištěno bylo 10 000 Ks v celkovém nákladu 9 244 Kč.

V souvislosti s pozitivním hodnocením regionálního tisku ze strany

odborníků na reklamu a marketing, byla distribuce po důkladném průzkumu

regionu provedena umístěním letáků do Chebského zpravodaje.

Distribuováno bylo všech 10 000 Kč.

Pokud by v následném roce byla tato forma distribuce zachována a měl by

být pokryt celý region, je nutné zvýšit dotisk letáků na cca 100 000 Ks.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. II. DISTRIBUCE  TIŠTĚNÝCH 

INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

Informační balíčky

Informační balíčky obsahují informační leták, informační brožuru, samolepku a
samostatné listy s přehledem dávek a žádostí o zařazení do evidence žadatelů
vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli.

Celkem bylo v roce 2019 distribuováno 119 Ks informačních balíčků. Distribuce
probíhala pouze prostřednictvím putovní výstavy „Staňte se pěstounem“, kdy jsou
informační balíčky umístěny na výstavních stojanech a jsou volně dostupné všem, kdo
kolem výstavy prochází.

V roce 2018 bylo přitom distribuováno 541 Ks informačních balíčků a prostřednictvím
putovní výstavy bylo distribuováno 391 Ks. Zbylé informační balíčky byly distribuovány
těmito způsoby:

 Přednášková činnost 55 ks

 Mateřské centrum K. Vary 60 ks

 Den záchranářů 35 ks

▼ Distribuováno 

o 422  informačních 

balíčků méně, 

než v roce 2018



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IV. III. DISTRIBUCE  REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Reklamní předměty

 Reklamní předměty s grafickými prvky kampaně „Staňte se pěstounem“ byly

dodány krajskému úřadu počátkem roku 2018. Většina distribučních předmětů

byla v roce 2018 předána organizacím, které se propagaci pěstounské péče

aktivně věnují.

 Na rok 2019 byla naplánována distribuce zbylých reklamních předmětů stejným

způsobem. Distribuce však nebyla realizována. Plán aktivit nebyl v

tomto bodě naplněn.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU IV. 

 Distribuční činnost v roce 2019 je nutné zhodnotit jako fatální. K

naplnění plánu došlo pouze v oblasti dotisku a distribuce informačního

letáku. Všechny ostatní formy propagace byly realizovány buď

nedostatečně, případně nebyly realizovány vůbec.

 Vzhledem k tomu, že byla distribuce reklamního materiálu v minulých

letech vyhodnocena jako stěžejní činnost pro celou kampaň „Staňte se

pěstounem“, je nutné konstatovat vážné selhání v realizaci kampaně.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

V. DNY PĚSTOUNSTVÍ

Na základě hodnocení z předchozích let a v souvislosti s informacemi z

ostatních krajů byla identifikována potřeba realizace větší kulturně-

společenské akce, při které by byla pěstounská péče masivně propagována.

Mělo se jednat např. o koncert populární hudební skupiny, či o zábavné

odpoledne moderované významnou osobností kraje.

Plán aktivit na rok 2019 předpokládal vytvoření designu a přípravu realizace

této rozsáhlé akce.

Stejně jako v předchozích letech však s ohledem na nedostatečné

personální zajištění nebyla tato aktivita ze strany Krajského úřadu

Karlovarského kraje realizována, nicméně krajský úřad obdržel nabídku

dobrovolníků z řad pěstounů na konání tzv. „Dnů pěstounství“.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

V. DNY PĚSTOUNSTVÍ

„Dny pěstounství“ (název je stále ještě předmětem diskuse) by měly

proběhnout postupně na území celého Karlovarského kraje. V jednotlivých

dnech by měly pěstounskou péči prezentovat organizace, které se na území

kraje věnují poradenství a doprovázení pěstounských rodin. K završení

„Dnů pěstounství“ by mělo dojít uspořádáním zábavného odpoledne pro

cílovou skupinu osob přímo v KarlovýchVarech.

K realizaci kulturně-společenské akce proběhly v roce 2019 tři pracovní

schůzky, kterých se účastnili zástupci organizací, které uzavírají dohody o

výkonu pěstounské péče. Krajský úřad karlovarského kaje poskytuje pro

tato jednání zázemí a bude se na akci finančně podílet. Organizace je však z

převážné části svěřena aktivnějším účastníkům, konkrétně dvěma

pěstounkám na přechodnou dobou z Karlovarského kraje.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU V.

Plán aktivit v oblasti vytváření designu a přípravě realizace vlastní kulturně-

společenské akce byl napleň pouze z části.

Z dosavadních jednání zatím vzešla možnost uspořádání akce v prostorách

Záchranného kruhu bezpečí v Karlových Varech. Termín je předběžně plánován na

19.9.2020.

Má-li se „Den pěstounských rodin“ skutečně realizovat v září 2020, je naprosto

nezbytné začít s intenzivní přípravou již v lednu 2020.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VI. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Přednášková činnost byla na rok 2019 naplánována v rozsahu 4

odborných přednášek pro cílovou skupinu.

V roce 2020 nebyla realizována žádná přednáška.

Tento rozsah nebyl dodržen, plán aktivit nebyl naplněn.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VI. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU VI.

Přednáškovou činnost v rámci kampaně „Staňte se pěstounem“ lze chápat

spíše jako doplňkovou, a to s ohledem na malý počet osob, které může

oslovit.

Na druhou stranu osobní kontakt a interaktivní výklad lze

považovat za kvalitnější, než například sdílení konkrétního postupu

prostřednictvím facebookového profilu a webových stránek. Posluchači

obdrží kompletní informační balíčky, které jsou v rámci přednášek

komentované.

Za nejdůležitější prvek přednáškové činnosti však považujeme její možnost

cílit do nižších věkových skupin tak, aby povědomí o pěstounské měli již

mladí lidé. Jde o možnost „začít vychovávat“ altruistickou generaci, která

bude potřebám dětí v náhradní rodinné péči rozumět.

V roce 2020 by bylo vhodné zachovat realizaci přednášek v plánu aktivit.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT -

VII. AKTUALIZACE ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU

Dokument Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji byl

vytvořen v roce 2015. Dokument obsahuje množství informací a statistických údajů,

které od té doby doznaly mnoho změn. Změnami prošel i proces zprostředkování

náhradní rodinné péče. Z tohoto důvodu je revize dokumentu považována za

důležitou součást vývoje kampaně „Staňte se pěstounem“.

V roce 2019 k revizi základního dokumentu kampaně nedošlo. Důvodem bylo opět

nedostatečné personální zajištění kampaně.

Plán aktivit na rok 2019 nebyl v tomto bodu naplněn.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU VI.

Vzhledem k tomu, že plán aktivit na rok 2019 nebyl v oblasti aktualizace dokumentu

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

nicméně důvody pro jeho revizi trvají, bude vhodné zahrnout tuto aktivitu do plánu

na rok 2020.

Pro větší pravděpodobnost realizace aktivity v následujícím roce svědčí již popsané

personální posílení kampaně „Staňte se pěstounem“.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VIII. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY KAMPANĚ

 Efektivita obecně zahrnuje

měření vstupů a výstupů. Po

zhodnocení tohoto měření

jsou pak plánovány další kroky.

 V případě kampaně „Staňte se

pěstounem“ lze vstupy často

měřit pouze dílčím způsobem,

případně vůbec. Přesto se v

kapitole X. pokoušíme zhodnotit

všechny vložené zdroje, včetně

finančního a personálního

zajištění kampaně.

 Výstupy jsou pak popsané v

části XI. tohoto hodnocení, jedná

se o popis aktuálního stavu ke

dni hodnocení.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VIII. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY KAMPANĚ

Plán aktivit na rok 2019 zahrnoval dvě aktivity z oblasti

sledování a hodnocení efektivity kampaně:

1. zajištění externího konzultanta – odborníka na oblast

Public relations a marketing a

2. získávání zkušeností s realizací obdobných kampaní od

jiných subjektů v rámci ČR.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VIII. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY KAMPANĚ

K zajištění externího konzultanta v roce 2019 nedošlo. Tento bod plánu

aktivit nebyl v roce 2019 naplněn. Důvodem bylo naprosto

nedostatečné personální zajištění kampaně, kterému bude věnována

pozornost dále v hodnocení lidských zdrojů.

Potřeba profesionalizace kampaně však byla zohledněna při vyhlášení

výběrového řízení na pozici úředníka odboru sociálních věcí Krajského

úřadu Karlovarského kraje, kde byl zveřejněn požadavek na vzdělání v

oblasti Public relations a marketingu. Výběrové řízení bylo úspěšné, nicméně

z organizačních důvodů dojde k profesionálnímu personálnímu zajištění

kampaně až od února 2020.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VIII. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY KAMPANĚ

Potřeba získávání zkušeností s realizací obdobných kampaní od jiných

subjektů byla do plánu aktivit na rok 2019 zahrnuta právě v souvislosti s

nedostatečným zajištěním kampaně z hlediska odbornosti.

Tento bod plánu aktivit byl naplněn částečně. Jeden z pracovníků,

který se aktuálně podílí na realizaci kampaně se zúčastnil semináře

zaměřeného na marketingové strategie v sociální oblasti, který v červenci

2019 uspořádala organizace Lumos.

Ze závěru hodnocení předešlého bodu plánu aktivit vyplynulo, že

v roce 2020 by měl být tým podílející se na kampani posílen o

odborníka z oblasti Public relations a marketingu. Je zde tedy předpoklad

snižování potřeby získávání nových zkušeností od jiných organizací.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

VIII. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY KAMPANĚ

Měřitelné údaje (tzv. „tvrdá data“) týkající se kampaně jsou již několik let

získávány ze tří oblastí. Jedná se o:

1. Počty distribuovaných propagačních materiálů. Množství a způsob

distribuce propagačních materiálů je popsán v kapitole IV. tohoto hodnocení.

2. Statistické údaje získané z webových stránek a z facebookového

profilu. Zvýšení či pokles aktivity uživatelů těchto medií může ukazovat na určitou

souvislost mezi zveřejňovanými tématy apod. Údaje jsou podrobně popsány v bodu II.

tohoto hodnocení.

3. Data získaná prostřednictvím dotazníku o kontaktu se

žadatelem. Popisu dotazníku a hodnocení dat získaných prostřednictvím dotazníku je

věnována pozornost v kapitole IX. tohoto hodnocení.



Plán aktivit na rok 2019 pro oblast sledování efektivity kampaně předpokládal

získávání zkušeností a nabývání odbornosti pracovníků, kteří se na kampani podílejí.

Tento záměr nebyl naplněn, nicméně se nad rámec plánu podařilo zajistit

odborníka z oblasti Public relations a marketingu, který povede kampaň od

února 2020.

Tvrdá data kampaně byla podrobně popsána a interpretována v samostatných

kapitolách tohoto hodnocení. Stejně tak jsou odděleně popsány a komentovány vstupy

a výstupy kampaně.

Jelikož se však jedná o kampaň informativní, není možné změřit jakého

konkrétního výsledku bylo dosaženo za konkrétní vynaloženou finanční

částku nebo v důsledku realizované aktivity. (Stejně jako např. nelze změřit, kolik

osob se rozhodlo přestat kouřit v důsledku umístění Billboardu s tematikou škodlivosti

kouření.)

K rozhodnutí stát se pěstounem, spějí zájemci dlouhou dobu, může jít řádově i o

několik let. Nelze očekávat, že bude kampaň efektivní v krátkém horizontu.

SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU VIII.  



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Dotazník po konzultaci se zájemci (dále

jen Dotazník) byl vytvořen v roce 2016.

Vyplnění dotazníku leží na jednotlivých

orgánech sociálně-právní ochrany dětí

(dále jen OSPOD) a na organizacích,

které uzavírají dohody o výkonu

pěstounské péče. Tyto organizace

přicházejí do styku se zájemci o

náhradní rodinnou péči jako první.

Vyplněný dotazník může poskytnout

mnoho cenných informací k dalšímu

cílení kampaně.

Dotazník je vyplňován elektronicky a

jeho vyplnění nezabere více než 5 min.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Plán aktivit na rok 2019 zahrnoval celkem 4 aktivity, které se Dotazníku

týkaly:

1. Opakovaná žádost adresovaná všem spolupracujícím subjektům o

vyplňování elektronického dotazníku.

2. Vytvoření fyzické verze dotazníku a jeho distribuce subjektům.

3. Porovnání, zda zájemci uvedeni v dotazníku žádost o zařazení do

evidence žadatelů, fakticky podali.

4. Vytvoření monitorovacího dotazníku pro zájemce, kteří již absolvují

odbornou přípravu k náhradní rodinné péči.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Z plánovaných aktivit byla s ohledem na velmi špatné personální zabezpečení

částečně realizována první z uvedených, kdy byla žádost osobně přednesena

dne 28.5.2019 na společné poradě se zástupci měst a obcí v působnosti

Karlovarského kraje pro oblast sociálně-právní ochrany dětí.

V celém rozsahu byla realizována aktivita č. 3. Porovnáním bylo zjištěno, že a

rok 2019 bylo prostřednictvím Dotazníku zaznamenáno celkem 16 údajů o

zájemcích, kteří se přišli informovat o náhradní rodinné péči k některé z příslušných

organizací.

Z těchto 16 zájemců obdržel následně Krajský úřad Karlovarského kraje 4 žádosti

o zařazení do evidence žadatelů, z toho se jednalo 3x o zájemce o osvojení, a

v jednom případě podali žádost zájemci o dlouhodobou PP.

Další žádosti, které mohly být podány, mohou být ve fázi zpracování OSPOD, u

kterého se žádost podává. OSPOD žádost zpracuje a teprve následně postupuje k

dalšímu řízení krajskému úřadu. Někteří ze zájmců si přáli zůstat v anonymitě, v

tomto případě rovněž nelze zhodnotit, zda se ze zájemců stali následně žadatelé.



Za rok 2019 bylo prostřednictvím tohoto dotazníku zaznamenáno celkem 16 údajů

o zájemcích (2018 – 21 údajů, 2017 – 40 údajů, 2016 – 60 údajů).

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Graf znázorňuje klesající

ochotu příslušných organizací

k zaznamenávání informací o

zájemcích, kteří se přišli

informovat na náhradní

rodinnou péči.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Zásadní informací pro další cílení kampaně je skutečnost, že z celkem 16

zájemců, po jejichž návštěvě vyplnily organizace Dotazník, uvádělo 9 z nich, že

prvotní informace o náhradní rodinné péči získali na internetu nebo na

sociálních sítích.

Nezanedbatelným informačním kanálem bývají i příbuzní nebo známí, které za

primární zdroj informací označilo 5 zájemců. Dalším zdrojem v pořadí pak zájemci

uvádějí organizace, které se věnují náhradní rodinné péči.

Tento trend se od roku 2016 prakticky nemění.

V roce 2016 a 2018 byl stejně jako v roce 2019 za původní zdroj nejčastěji

označován internet, na druhém místě příbuzní a známí. V roce 2017 byly oba

uvedené zdroje označeny téměř shodným počtem zájemců.

Je zřejmé, že využívání těchto zdrojů je pro kampaň „Staňte se

pěstounem“ nadále nejefektivnější.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Ze záznamů v Dotazníku vyplývá, že
nejčastěji zájemci zjišťovali
informace o dlouhodobé
pěstounské péči, šlo celkem o
11 dotazů, což je pozitivní sdělení.
Dotaz na adopci byl učiněn 6x a o
pěstounskou péči na přechodnou
dobu byl projeven zájem 3x.

Celkový počet zaznamenaných
zájemců je sice 16, nicméně někteří
zájemci se ptali souběžně na dva
typy péče.

Co se týká délky rozhodování

zájemců, než dospěli k osobní

návštěvě organizace, nejčastěji se

rozhodovali do půl roku (8x)

od své prvotní myšlenky.



VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT

IX. DOTAZNÍK PO KONZULTACI SE ZÁJEMCI

Nejvíce záznamů v Dotazníku učinili za rok 2019 tyto organizace: 

 OSPOD Karlovy Vary (5X) 

 OSPOD Sokolov (3x) 

 OSPOD Cheb (3x), 

 OSPOD Mariánské Lázně (2x), 

 OSPOD Kraslice (1x) 

 Krajský úřad Karlovarského kraje (2x), 

Ze strany OSPOD Aš a OSPOD Ostrov, ale také od žádné z organizací, které

uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče, nebyl zaznamenán ani jeden zájemce.

Tato skutečnost spíše ukazuje na špatné metodické vedení směrem k vyplňování

Dotazníku, než na to, že by se do uvedených organizací žádný zájemce za celý rok

skutečně nedostavil.



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K BODU IX.  

S ohledem na skutečnost, že Dotazník je jeden z mála nástrojů kampaně „Staňte se

pěstounem“, který má potenciál poskytnout měřitelné údaje pro hodnocení

úspěšnosti kampaně, je rovněž nutné konstatovat naprosto nedostatečné zacházení s

tímto nástrojem.

Do plánu na rok 2020 bude vhodné znovu zahrnout aktivity, které byly plánované na

rok 2019 a věnovat Dotazníku náležitou pozornost.

Uvedené aktivity je důležité realizovat již počátkem roku 2020. S ohledem na nízkou

časovou náročnost je tento požadavek realizovatelný.



Celkové shrnutí plnění plánu aktivit 

na rok 2019

Na rok 2019 bylo naplánováno celkem 34 aktivit, které by mohly

podpořit cíl kampaně „Staňte se pěstounem“. Z celkového počtu bylo

realizováno pouze 10 naplánovaných aktivit. V ostatních případech

nedošlo k realizaci, případně byla realizace uskutečněna pouze částečně.

Neuskutečněné cíle plánu, případně jednotlivé plánované kroky,

které se nepodařilo naplnit, jsou popsány v jednotlivých oblastech

hodnocení, kde je uveden vždy také důvod, pro který nebyla aktivita

realizována.

Jednoznačným důvodem pro selhání plnění plánu je nedostatečné

personální zajištění, kterému se budeme podrobněji věnovat v kapitole,

která popisuje zdroje do kampaně vložené.



KAMPAŇ „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“

X. VSTUPY

Pro kompletní zhodnocení kampaně je kromě výstupů nutné hodnotit také

vstupy, čili investice.

Za vstupy pro účely kampaně považujeme jednak výsledky měření

naplánovaných aktivit, popsané výše a jednak vstupy finanční a s nimi

související lidské zdroje.

Kampaň

Finanční 
zdroje

Lidské 
zdroje

Další 
zdroje



Finanční zdroje 

Kampaň „Staňte se pěstounem“ je financována výhradně z rozpočtu

Karlovarského kraje, respektive z rozpočtů jednotlivých odborů Krajského

úřadu Karlovarského kraje, a to v návaznosti na §§ 1, 19a, 22 zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.



V kontextu uvádíme rovněž původní záměry výše finančních prostředků, které měly

být v jednotlivých letech na realizaci kampaně užity. Na rok 2015 nebyla schvalována

žádná samostatná částka pro účely kampaně.

V roce 2016 bylo utraceno 53,74 % z původně schválené částky. 

V roce 2017 bylo utraceno 26,21 % z původně schválené částky. 

V roce 2018 bylo utraceno 44,68 % z původně schválené částky. 

V roce 2019 bylo utraceno

pouze 14,23 % z původně

schválené částky, což je

nejméně za všechny

sledované roky.

Tento údaj koresponduje se

skutečností, že ve

sledovaném roce došlo k

naplnění plánu pouze z cca

30%.



Komentář k finančním zdrojům za rok 2015  

V roce 2015 byly finanční

prostředky vynakládány

výhradně k zajištění provozu

webové a facebookové

stránky kampaně.

V tomto roce probíhala

příprava k oficiálnímu zahájení

kampaně, byl konstruován

základní strategický

dokument a byly připravovány

tištěné materiály ke kampani.

Tyto aktivity zajišťovali

pracovníci Krajského úřadu

Karlovarského kraje

svépomocí.

Finanční náklady tak byly

minimální.

508

2593

Webové stránky

Facebookový profil

Rozdělení finančních nákladů v roce 2015



Komentář k finančním zdrojům za rok 2016  

Kampaň byla v tomto roce zaměřená na medializaci prostřednictvím různých deníků. Je patrná

vysoká nákladovost takového šíření, proto bylo od tohoto způsobu prezentace kampaně

v roce 2017 upuštěno. Mnohem vyšší efekt za mnohem menší finanční obnos je spatřován

v šíření myšlenky kampaně prostřednictvím facebookového profilu.

Výrazným nákladem je v tomto roce tisk informačních materiálů připravovaných

v předchozím roce. Jedná se o brožury, letáky apod. Tento náklad je opodstatněný, tištěné

informační materiály jsou užívány dosud.



Komentář k finančním zdrojům za rok 2017 

V roce 2017 došlo k útlumu kampaně. Z rozdělení finančních nákladů za rok

2017 je zřejmé, že do samotné propagace byly investovány minimální částky.

Tento trend se bez pochyb odrazil také v minimálním zájmu široké veřejnosti

o výkon pěstounské péče.



Komentář k finančním zdrojům za rok 2018 

S ohledem na popsanou stagnaci distribuce v roce 2017, obsahoval plán aktivit na rok 2018

aktivity zaměřené právě tímto směrem. Nejdražším distribučním kanálem je rozhlasové vysílání

reklamního spotu. Nejmenší náklady na distribuci naopak zahrnuje roznáška tiskovin.

Facebookový profil a webové stránky je nutné nadále považovat za nejstabilnější distribuční

kanál s nejlevnějším provozem.



Komentář k finančním zdrojům za rok 2019 

Rozdělení finančních prostředků, které byly v roce 2019 vyčerpány, odráží skutečnost, že v

rámci kampaně bylo v hodnoceném roce realizováno minimum aktivit. Největší objem

finančních prostředků byl vynaložen na správu facebookového profilu a webových stránek.

Tato položka je v rozpočtu relativně stabilním prvkem, který nutné vynaložit, aby fungovaly

alespoň základní nástroje kampaně.

Do finančních zdrojů je tak nutné započítat také mzdové náklady minimálně jednoho

celého pracovního úvazku (viz hodnocení lidských zdrojů dále).



Lidské zdroje 

V roce 2019 měly Kampaň „Staňte se pěstounem“ zajišťovat celkem tři osoby,

každá částečným pracovním úvazkem, přičemž v součtu jde odhadem o jeden celý

úvazek.

1. Částečný úvazek (cca 15%) je zajištěn externím správcem facebookového

profilu a webových stránek, který navíc vyhledává a publikuje příspěvky

relevantní pro kampaň.

2. Částečný úvazek (cca 15%) je zajištěn pracovníkem pro oblast náhradní

rodinné péče Krajského úřadu Karlovarského kraje, který zodpovídá za

obsahovou správnost kampaně. V roce 2019 nebylo možné ze zdravotních

důvodů tuto část úvazku po 3 měsíce naplnit.

3. Částečný úvazek (cca 70%) má být zajištěn dalším pracovníkem Krajského

úřadu Karlovarského kraje, který má plnit funkci koordinátora a hlavního

realizátora kampaně. V roce 2019 se v této pozici z organizačních

důvodů vystřídali celkem 3 pracovníci, jejichž hlavní pracovní náplň

spočívala navíc v jiné odborné činnosti. Dva měsíce ze sledovaného

roku byly tímto úvazkem zcela nepokryté.



Realizace kampaně „Staňte se

pěstounem“ se od roku 2015 vyvíjí.

Sledováním a hodnocením jednotlivých

aktivit kampaně dochází k potřebě

personálního zajištění kampaně

odborníkem v této oblasti, neboť

informační kampaň v sociální oblasti je

vysoce specifickou činností.

Tato potřeba byla zohledněna při

vyhlášení výběrového řízení na pozici

úředníka odboru sociálních věcí

Krajského úřadu Karlovarského kraje,

kde byl zveřejněn požadavek na

vzdělání v oblasti Public relations a

marketingu. Výběrové řízení bylo

úspěšné, nicméně z organizačních

důvodů dojde k profesionálnímu

personálnímu zajištění kampaně až od

února 2020.

Tento nový pracovník zastane v rámci

kampaně výše uvedenou roli

koordinátora a hlavního realizátora

kampaně.



Na kampani se částečně podílí celé oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru

sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Do realizace jsou však

zapojeni také například pracovníci odboru informatiky nebo odboru finančního

Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Dalšími zdroji máme na mysli také práci osob pověřených k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí, tj. pracovníků neziskových organizací, které se na kampani

podílejí, ačkoliv tento podíl nelze kvalitně hodnotit.

Za další zdroje také považujeme pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí

jednotlivých obcí s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje, přičemž

obecně lze říci, že dalšími zdroji jsou jednotlivé obce, které se podílejí na realizaci

kampaně např. propůjčením výstavních a reklamních ploch apod.

Další zdroje 



SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ K 

FINANCOVÁNÍ KAMPANĚ
Je zřejmé, že kampaň byla v roce 2019 podpořena dostatečnými finančními

prostředky, má dobře definovanou cílovou skupinu, jejíž aktuálnost je

opakovaně potvrzována zejména statistickými údaji z facebookového profilu a

webových stránek. Plán aktivit je tvořen s ohledem na výstupy jednotlivých

hodnocení a reaguje na osvědčené a úspěšné aktivity z předchozích let.

Kampaň má rovněž základní nástroje k distribuci informací cílové skupině.

Bylo shledáno, že důvodem pro neschopnost naplnit stanovený plán aktivit s

čímž souvisí také neschopnost čerpání finančních prostředků v roce 2019 je

naprosto nedostatečné personální zajištění ve sledovaném roce.

Společně se složitostí administrativních úkonů při schvalování a

následném plnění plánu aktivit, včetně zdlouhavého poptávkového řízení a

dlouhého procesu schvalování proplácení jednotlivých aktivit dochází k omezení

realizace aktivit na naprosté minimum, což je pro specifický druh činnosti, jako

je informační kampaň, velkou překážkou a činí ji tak nepružnou a málo

účinnou.



XI. VÝSTUPY KAMPANĚ  

Jak již bylo uvedeno výše, za výsledky kampaně je považován stav v oblasti

zprostředkování pěstounské péče dětem z evidence krajského úřadu.

Proces zprostředkování zajišťuje Krajský úřad Karlovarského kraje, který za tímto

účelem vede:

 Evidenci dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí

formou pěstounské péče nebo osvojení

 Evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli



X. VÝSLEDKY KAMPANĚ 

- EVIDENCE ŽADATELŮ





KOMENTÁŘ KE STATISTICE ŽADATELŮ

V roce 2019 bylo přijato 9 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči, což je o 1

žádost více, než v roce 2018, ale méně, než v letech 2015 a 2016.

Ve sledovaném roce byli zařazeni do evidence krajského úřadu 4 žadatelé (žadatelské

páry) o dlouhodobou pěstounskou péči.

S ohledem na délku procesu odborného posuzování, po kterém jsou žadatelé teprve zařazeni

do evidence krajského úřadu (cca 1 rok), se často děje, že je žádost podána v předchozím

roce, ale k faktickému zařazení dojde až v roce následujícím. Všichni 4 žadatelé, kteří byli

zařazeni v roce 2019, podali žádost o zařazení již v roce 2018. Stejně tak o všech 7

žádostech, které krajský úřad obdržel v roce 2019, bude rozhodnuto až v roce 2020.

V důsledku těchto skutečností je nezbytné si uvědomit, že na žadatele, kteří podali žádost o

zařazení do evidence krajského úřadu v roce 2019, mohly působit aktivity kampaně konané v

roce 2018, což by samozřejmě znamenalo, že způsob realizace kampaně v roce 2019 se může

odrazit na počtu žádostí podaných v roce 2020.

Obecně má však na rozhodnutí zájemců podat žádost vliv mnoho dalších okolností.



X. VÝSLEDKY KAMPANĚ –

EVIDENCE DĚTÍ

Aktuálně je v evidenci dětí

Krajského úřadu Karlovarského

kraje zapsáno 280 dětí. V tomto

počtu jsou však zahrnuty také děti,

jejichž situace je již fakticky vyřešena

a čeká se pouze na právní titul, na

jehož základě bude možné tyto děti

z evidence vyřadit. Fakticky tedy

evidence zahrnuje 199 dětí,

jejichž situaci je nutné řešit.

Je však nutné poukázat na rapidní

nárůst dětí zařazených do

evidence vedené krajským úřadem! V

roce 2019 bylo do evidence

nahlášeno téměř o 50% více dětí,

než v roce 2018.

Rok 2015 byl rokem, kdy byla

evidence zakládána a děti byly do

evidence hlášeny hromadně. Od té

doby měly počty nově hlášených dětí

sestupný charakter až do r. 2019.



Pro podrobnější přehled znázorňujeme v grafu výše data o

dětech, které byly nahlášeny do evidence krajského úřadu

jednotlivými OSPOD od roku 2015.



V toto grafu jsou znázorněny počty dětí, které byly z

celkového počtu umístěných dětí v době jejich umístění ve

věku 0-3 roky.



Uvedená data dokládají, že nejvyšší počet dětí je do evidence

krajského úřadu hlášen z OSPOD Sokolov, přičemž na základě

údajů stejné instituce evidujeme každoročně také většinou

nevyšší počet dětí ve věku od 0 do 3 let.

K interpretaci těchto dat nemáme dostatek demografických a

ekonomických údajů z jednotlivých regionů, k tomuto účelu

by bylo nutné zpracovat samostatnou analýzu. Tyto údaje však

mohou sloužit jako určité ukazatele například pro plánování

sociálních služeb pro rodiny s dětmi v našem kraji.



Důvodů pro umístění dítěte mimo biologickou rodinu může být samozřejmě více,

než jeden. Krajský úřad Karlovarského kraje pojmenoval celkem 17 hlavních

důvodů, přičemž vždy při zařazení dítěte do evidence jsou tyto důvody

zaznamenávány.

Následující graf znázorňuje jednak četnost důvodů, které byly uvedeny v evidenci

od r. 2015 do r. 2018. Tyto údaje jsou porovnány s údaji u dětí zařazených do

evidence v roce 2019.

Z grafu vyplývá, že nejčastějšími důvody pro odebrání dítěte z biologické rodiny

jsou důvody sociální, zejména problémy rodičů v oblasti bydlení a financí.

Z údajů za rok 2019 je důležité zmínit nárůst umisťování dětí z důvodu nezvládnutí

základní péče o děti, kriminality rodičů, domácího násilí v rodině a syndromu

CAN. Častěji, než v uplynulých letech se objevuje duševní onemocnění a mentální

postižení rodičů a odmítnutí rodičem.

Nutno však podotknout, že tyto údaje mohou být zkreslené, neboť evidence dětí

Krajského úřadu Karlovarského kraje prošla v nedávné době značnými úpravami a

dosud nebylo možné ověřit aktuálnost dat.





V úvodu kapitoly Evidence dětí bylo

upozorněno, že náhradní rodiny

nejsou vyhledávány pro všechny

děti, které jsou hlášeny do evidence

krajského úřadu.

Tento graf zachycuje počty dětí v

jednotlivých věkových skupinách,

pro které rodiny vyhledáváme.

Bohužel znázorněné počty

odpovídají údajům o celkovém

počtu dětí v evidenci.

V roce 2018 bylo ve věkové

kategorii do 3 let, pro které je

nutné vyhledávat rodinu pouze 8

dětí. V roce 2019 došlo k nárůstu

v této věkové kategorii o více, než

200% .

Nepatný nárůst vidíme u dětí ve věkové

kategorii od 7-10 let, naopak počet dětí

ve věku mezi 10 – 18 lety mírně klesá,

přičemž tato skupina dětí je v evidenci

zastoupena nejčastěji.



X. VÝSLEDKY KAMPANĚ –

EVIDENCE DĚTÍ

Důležitým výstupem hodnocení je také aktuální stav počtu dětí
umístěných v Krajském dětském domově pro děti do 3 let v
KarlovýchVarech, jehož celková kapacita je 50 lůžek.

K polovině prosince 2018 byly v uvedeném zařízení umístěny pouze 2
děti z Karlovarského kraje. Jedná se o sourozeneckou dvojici, jejíž situace a
situace rodičů je již dlouhou dobu řešena příslušným OSPOD.

Tento jev souvisí spíše s kvalitním využíváním pěstounů na přechodnou
dobu, kam jsou v naprosté většině případů děti z Karlovarského kraje
umisťované, pokud jsou útlého věku a nemohou zůstat v rodině, případně
nemohou být umístěny v širší rodině či u osob blízkých.

V roce 2019 bylo

zaznamenáno absolutně

nejvíce dětí umístěných

do pěstounské péči na

přechodnou dobu. Proti

roku 2018 se jedná o téměř

50% nárůst.



KOMENTÁŘ K EVIDENCI DĚTÍ

 V evidenci dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje je zapsáno 280 dětí, 

přičemž zprostředkování náhradní rodinné péče se předpokládá u 199 dětí.

 V roce 2019  došlo k rapidnímu nárůstu dětí zařazených do evidence. 

 Nejvyšší počet dětí, včetně dětí do 3 let věku,  je do evidence krajského úřadu 

hlášen z OSPOD Sokolov.

 Nejčastějšími důvody pro odebrání dítěte z biologické rodiny jsou důvody 

sociální, zejména problémy rodičů v oblasti bydlení a financí.

 Ve věkové kategorii do 3 let, pro které je nutné vyhledávat došlo v roce 2019 

k nárůstu o více, než 200% .

 V roce 2019 bylo umístěno absolutně nejvíce dětí umístěných do 

pěstounské péči na přechodnou dobu od r. 2015.  Proti roku 2018 se jedná 

o téměř 50% nárůst. 



X. VÝSLEDKY KAMPANĚ –

PROCES ZPROSTŘEDKOVÁNÍ









KOMENTÁŘ K PROCESU 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 V roce 2019 byla dlouhodobá pěstounská péče zprostředkována 20 dětem, což

je po roce 2016 v této oblasti druhý nejlepší výsledek.

 Pokračuje dlouhodobý pozitivní trend, kdy se daří umisťovat děti do

pěstounské péče převážně v rámci Karlovarského kraje. Přesto byl v roce

2019 zaznamenán nárůst svěření dětí do jiných krajů, přičemž celkový počet dětí

umístěných do jiných krajů již převýšil počet těch, které se podařilo umístit v

našem kraji. Statistiku v tomto případě ovlivňuje skutečnost, že do jiných krajů

byly umístěny dvě sourozenecké skupiny – jedna dvoučlenná a jedna tříčlenná.

 Celkem se v roce 2019 podařilo do pěstounské péče umístit 4 sourozenecké

skupiny. Velkým úspěchem je umístění právě tříčlenné skupinky

sourozenců.

 Stejně jako v ostatních letech není výrazný rozdíl v počtech zprostředkování

pěstounské péče děvčatům proti chlapcům.



Po analýze všech dostupných informací a dat jsme dospěli k těmto závěrům:

 Krajský úřad Karlovarského kraje má k dispozici dostatek finančních

prostředků k zajištění kampaně.

 Absolutně nedostatečně je kampaň zajištěna personálně.

 Dochází k zásadnímu nárůstu počtu dětí zařazených do evidence

krajského úřadu a dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou

péči, přičemž důvody tohoto nárůstu nejsou dobře zmapovány. To

samozřejmě zvyšuje potřebu získávání nových dlouhodobých

pěstounů.

SHRNUTÍ A PLÁN DO ROKU 2019



2020


