VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
KAMPANĚ
„STAŇTE SE PĚSTOUNEM“
ZA ROK 2016

SEZNAM AKTIVIT V ROCE 2016 V RÁMCI
KAMPANĚ „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“
 1. Výstavy na různých místech Karlovarského kraje

 2. Setkání u kulatého stolu a zahájení kampaně Staňte se pěstounem
 3. Medializace „populárně naučných“ článků v tisku
 4. Akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské péče zařazené do

plánu aktivit

 5. Další akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské péče

nezařazené do plánu aktivit

 6. Webové stránky www.pestounskapecevkk.cz
 7. Facebookový profil
 8. Informační brožura „Staňte se pěstounem“
 9. Dotazník po konzultaci se zájemci
 10. Informace k procesu zprostředkování

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2016
P.č.

Termín

1

4.1. - 31.1.2016

Aktivita

Místo

Krajský úřad
Výstava "Staňte se pěstounem" Karlovarského kraje,
vestibul budovy "A"

Setkání u kulatého stolu,
zahájení kampaně "Staňte se
pěstounem"

Odpovídá
Oddělení sociálněprávní ochrany dětí
Krajskéhoúřadu
Karlovarského kraje

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
Krajský úřad
vestibul budovy "A"
Karlovarského kraje
a zasedací místnost
č. A218

2

29.1.2016

3

Březen

Medializace odborného článku Celos tátní a regionální
tis k (Mladá fronta
k PP s názvem "Pěstoun může
Krajský úřad
Dnes , Karlovars ký,
být první kdo dá dítěti lásku a Sokolovs ký a Chebs ký Karlovarského kraje
potřebnou péči"
denník)

4

Duben

Motopárty - oslovení široké
veřejnosti s výzvou "Staňte se
pěstouny"

5

5.4. - 27.4.2016

Cheb

Karlovarská krajská
Výstava "Staňte se pěstounem"
nemocnice, p.o

Dobrá rodina, o.p.s,
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Krajský úřad
Karlovarského kraje
a Karlovarská
krajská nemocnice,
a.s.

Celos tátní a regionální

6

Květen

Medializace odborného článku
tis k (Mladá fronta
Krajský úřad
k PP s názvem "Víte, kdo jsou
Dnes , Karlovars ký,
Karlovarského kraje
Sokolovs
ký a Chebs ký
"sociální sirotci" "
denník)

Krajský úřad
Městský dům kultury Karlovarského kraje
Sokolov
a Městský dům
kultury Sokolov

7

2.5. - 26.5.2016

Výstava "Staňte se pěstounem"

8

2.5. - 26.5.2016

Výstava "Staňte se pěstounem"

Kino Alfa Sokolov

Krajský úřad
Karlovarského kraje
a Kino Alfa Sokolov

9

28.5.2016

Výstava "Staňte se pěstounem"
v rámci společenské akce Dne
pro rodinu v Aši

DDM Aš

Krajský úřad
Karlovarského kraje
a DDM Aš

P.č.

10

Termín

30.5. - 30.6.2016

Aktivita

Místo

Odpovídá

Výstava "Staňte se pěstounem"

ZŠ, městská
knihovna, MěÚ a
DDM Aš

Krajský úřad
Karlovarského kraje
a uvedené
organizace

Celos tátní a regionální

11

Červen

Medializace odborného článku
tis k (Mladá fronta
Krajský úřad
k PP s názvem "Finance v
Dnes , Karlovars ký,
Karlovarského kraje
Sokolovs ký a Chebs ký
pěstounské péči"
denník)

12

6.9.2016

13

1.9. - 30.9.2016

Informační akce pro zájemce o
pěstounskou péči

Sokolov

Výstava "Staňte se pěstounem" Dvorana MěÚ Os trov

Centrum pro dítě a
rodinu Valika, z.s.,
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Krajský úřad
Karlovarského kraje
a Dům kultury
Ostrov

Medializace odborného článku Celos tátní a regionální
k PP s názvem "Nenechme
tis k (Mladá fronta
Krajský úřad
Dnes , Karlovars ký,
opuštěné děti čekat. Lásku i
Karlovarského kraje
Sokolovs ký a Chebs ký
péči jim pěstouni mohou dát
denník)
hned"
Krajský úřad
Den otevřených dveří SOS
Karlovarského kraje
dětské vesničky, z.s. Karlovy
SOS děts ké ves ničky,
a SOS dětské
z.s . Karlovy Vary
Vary s doprovodným
vesničky, z.s.
programem
Karlovy Vary

14

Září

15

1.9.2016

16

Říjen

Propagace a besedy o
pěstounské péči na třídních
schůzkách v ZŠ Karlovarského
kraje

Říjen

Medializace odborného článku
tis k (Mladá fronta
Krajský úřad
k PP s názvem "Dejte dětem
Dnes , Karlovars ký,
Karlovarského
kraje
Sokolovs ký a Chebs ký
šanci prožít lepší život"

Karlovars ký kraj

Služby pro rodinu,
z.ú., Krajský úřad
Karlovarského kraje

Celos tátní a regionální

17

denník)

18

Listopad

Medializace odborného článku
k PP s názvem "Podpora
pěstounské péče"

Celos tátní a regionální
tis k (Mladá fronta
Krajský úřad
Dnes , Karlovars ký,
Karlovarského kraje
Sokolovs ký a Chebs ký
denník)

P.č.

Termín

Aktivita

Místo

Odpovídá

Listopad

Osvětová akce "Dětský úsvit"
Beseda a výstava věnující se
propagaci pěstounské péči

Cheb

SZSS Cheb, Krajský
úřad Karlovarského
kraje

19

20

Prosinec

Osvětová akce s propagací
NRP. Přítomnost patrona
organizace Aleše Hámy

Aš

Náhradním rodinám,
o.p.s, Krajský úřad
Karlovarského kraje

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
1.Výstava „Staňte se pěstounem“ na Krajském úřadu

 Výstava

byla instalována ve vestibulu
budovy
„A“
Krajského
úřadu
Karlovarského kraje v plánovaném období,
tj. 4.1. – 31.1.2016

VÝSTAVA „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“
NA KRAJSKÉM ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
Výstava „Staňte se pěstounem“ ve vestibulu
Karlovarské kraje nemocnice

 Výstava byla instalována ve vestibulu Karlovarské krajské nemocnice, a. s., v

plánovaném období, tj. 5.4. – 24.4.2016 (původně plánováno do 27.4.2016) i
za účasti zástupců médií

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
Výstava „Staňte se pěstounem“ ve vestibulu Kina ALFA
a Městského domu kultury v Sokolově

 Výstava byla instalována ve vestibulu Kina Alfa v Sokolově a částečně v

prostorách Městského domu kultury v Sokolově, v plánovaném období, tj.
2.5. – 26.5.2016

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
Výstava „Staňte se pěstounem“ v Domě dětí a mládeže
v Aši
 Výstava byla instalována v prostorách
DDM v Aši v rámci společenské akce
„Den pro rodinu v Aši“, v plánovaném
období, tj. 28.5.2016
 Následně

byla výstava rozdělena a
přesunuta do prostor ZŠ AŠ, Městská
knihovna v Aši, MěÚ v Aši a DDM Aš, a
to rovněž v plánovaném termínu, tj.
30.5.-30.6.2016

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
Výstava „Staňte se pěstounem“ ve Dvoraně Městského
úřadu v Ostrově

 Výstava byla instalována v prostorách Dvorany Městského úřadu v

Ostrově v plánovaném období, tj. 1.9. – 30.9.2016
 Výstava byla umístěna v prostorách, kterými musí projít každý

návštěvník MěÚ Ostrov.

Výstava „Staňte se pěstounem“
ve Dvoraně Městského úřadu Ostrov

Výstava „Staňte se pěstounem“ - shrnutí

 Celkem byla putovní výstava v roce 2016 instalována v šesti lokalitách.
 Efektivitu výstav nelze hodnotit kvantitativně. Její „putovní“ charakter je

však zdrojem informování široké veřejnosti o problematice pěstounské
péče, proto je vhodné v této aktivitě pokračovat i v roce 2017.

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
2. Setkání u kulatého stolu, zahájení kampaně „Staňte se
pěstounem“
 Kulatý stůl k zahájení kampaně „Staňte se pěstounem“ se uskutečnil dne

29.1.2016 v zasedací místnosti č. A218 Krajského úřadu Karlovarského
kraje

Kulatého stolu, který se konal pod záštitou náměstka Hejtmana pro oblast sociálních
věcí Bc. Miloslava Čermáka se zúčastnili:
 zástupci odborů sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského

kraje,
 zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů obcí s rozšířenou

působností ve správním obvodu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 zástupci neziskových organizací poskytující poradenství zájemcům o pěstounskou

péči

Stěžejní body kulatého stolu:
 Představení výstupů dokumentu zpracovaného Krajským úřadem

Karlovarského kraje, včetně navrhovaných opatření
 Představení dosavadní práce poradního sboru (web, fb, media, výstavy)
 Představení informativního balíčku pro zájemce o pěstounskou péči
 žádost o spolupráci při vyhledávání pěstounů a předávání informací potenciálním

pěstounům
 žádost o předání vytvořeného balíčku každému zájemci o pěstounskou péči
 žádost o zpětnou vazbu prostřednictvím vyplnění dotazníku:“ Dotazník po

konzultaci s žadateli s účinností ode dne konání kulatého stolu

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
3. Medializace prostřednictvím „populárně naučných“ článků k
pěstounské péči
llljj

 Autory všech článků je Krajský úřad Karlovarského kraje (OSPOD)

 Články průběžně vycházeli v denících Mladá fronta DNES,

Sokolovský deník, Karlovarský deník, Chebský deník
 Články byly také prezentovány na webových stránkách a FB

31.3.2016

19.5.2016

23.6.2016

15.9.2016

13.10.2016

10.11.2016

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na
podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
DOBRÁ RODINA, o.p.s. – Rodinný
motoden



Uskutečněno 7.5.2016 (plánovaný termín
3/2016)



V prostorách Čerpací stanice Robin Oil,
Cheb – Zlatý Vrch



Akce se zúčastnilo cca 250 lidí, byla zde
prezentována pěstounská péče formou
osobních rozhovorů a rozdáváním
propagačních letáků.

Rodinný MOTODEN
Dobrá rodina, o.p.s.

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na
podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU
VALIKA, Z.S. – INFORMAČNÍ AKCE

 Akce se uskutečnila dne 13.9.2016 (oproti
plánovanému datu 6.9.2016)

 Akce proběhla v prostorách

Multigeneračního centra v Chebu (původně
bylo uspořádání plánováno v Sokolově)

 Návštěvnost informačních akcí tohoto

charakteru je nízká, obvykle se jedná o
1-3 zájemce, kterým je však možné
poskytnout individuální poradenství

Informační akce pro zájemce o pěstounskou péči
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Den otevřených dveří se uskutečnil dne 15.9.2016 (původně plánováno na 1.9.2016)
 Akce byla velmi vydařená. Zúčastnila se ji jak odborná, tak laická

veřejnost. Možnost prohlédnout si SOS dětskou vesničku, nově
zrekonstruovaný domek a dozvědět se informace o poskytovaných
službách využilo zhruba 60 účastníků
 Informační letáčky a brožury byly k dispozici hned u vstupu do SOS

dětské vesničky a návštěvníci si je odnášeli s sebou.

15. Den otevřených dveří
SOS dětské vesničky, z.s., Karlovy Vary

Den otevřených dveří
SOS dětské vesničky, z.s., Karlovy Vary

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
SLUŽBY PRO RODINU, Z.Ú. – BESEDY NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH NA ZŠ

Besedy v rámci třídních schůzek základních škol v KV kraji
Služby pro rodinu, z.ú.
Datum
12. 03. 2016

Název akce
Ostrovský Jarmark
radosti

Počet osob
250-300 osob

Bližší zájem o PP
16 osob

14. 3. 2016

Třídní schůzky ZŠ
Dukelských hrdinů
KV
Konzultace s řediteli
škol: Konečná KV,
Poštovní KV

5A- 25 osob
5B- 21 osob

5A- 3 osoby
5B- 2 osoby

16. 3. 2016

Třídní schůzky ZŠ
J.V.Myslbeka Ostrov

7B- 19 osob

2 osoby

05. 04. 2016

Knihovna Ostrov

5 osob

05. 04. 2016

Infocentrum Ostrov

Průběžně- 50
osob denně
průběžně

19. 05. 2016

Konzultace
s vedením škol ZŠ
Májová Ostrov, ZŠ
Masarykova Ostrov

04. 06. 2016

Dětský den Merklín

25. 11. 2016

SOŠPG KVpřednáška
SOŠPG KVpřednáška
Plánovaná schůzka,
předány informační
materiály

15. 03. 2016

09. 12. 2016
05. 12. 2016

Domluvena
spolupráce dle
potřeby

4/2016-6/2016
5 osob

Domluvena
spolupráce na
třídních
schůzkách, dle
domluvy
450-500 osob

4 osoby

31 osob

1 osoba

28 osob

2 osoby

Nyní ve
spolupráci
s OSPOD
Karlovy Varyžádost o PP

1 osoba

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHEB – OSVĚTOVÁ
AKCE DĚTSKÝ ÚSVIT

 V rámci V. ročníku osvětové akce Dětský úsvit se konala dne 16.11.2016 v

KC Svoboda v Chebu přednáška na téma VZNIK A VÝZNAM CITOVÉHO
POUTA
 Přednášející: Zástupci DD Karlovy Vary a Ostrov, SVP pro děti a mládež v

Karlových Varech a psycholog Mgr. Jakub Onder
 Přednášky se účastnili pěstouni i veřejnost
 V prostorách KC Svoboda byl instalován banner kampaně STAŇTE SE

PĚSTOUNEM a rovněž informační materiály a brožury

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
4. Akce neziskových organizací na podporu a rozvoj pěstounské
péče zařazené do plánu aktivit
NÁHRADNÍM RODINÁM, o.p.s. – PROPAGACE PĚSTOUNSKÉ PÉČE ZA
ÚČASTI PATRONA ALEŠE HÁMY

 Informace nedodány

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
5. Další akce neziskových organizací na podporu a rozvoj
pěstounské péče nezařazené do plánu aktivit
CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU VALIKA, Z.S.– INFORMAČNÍ STÁNEK NA
KARLOVARSKÝCH BIOSLAVNOSTECH NA KOZODOJI

 Karlovarské bioslavnosti se uskutečnily 21.5.2016
 Informační stánek nabídl dětem možnost domalovat reklamním

postavičkám rodinu a vyhrát lego. Celkem se do soutěže zapojilo
přes 130 dětí různého věku.
 Kromě výtvarné soutěže pro děti byly také poskytovány informace
zájemcům o pěstounskou péči. Informační materiály byly předány
celkem 21 návštěvníkům bioslavností.

Informační stánek na Karlovarských bioslavnostech na Kozodoji –
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
5. Další akce neziskových organizací na podporu a rozvoj
pěstounské péče nezařazené do plánu aktivit
NEFORMÁLNÍ USKUPENÍ PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM – MOTODEN CHEB

 Motoden se konal dne 3.9.2016 v prostorách Čerpací stanice Robin Oil –

Cheb, Zlatý Vrch
 Akce se zúčastnilo cca 300 lidí
 Byla zde prezentována pěstounská péče formou putovní výstavy obrazů,

dále osobními rozhovory a rozdáváním propagačních letáků.
 O akci byla natočena reportáž regionální televizí Západ.CZ:

https://www.youtube.com/watch?v=hIVF0Psu4n8

Motoden v Chebu – Neformální uskupení Pěstouni pěstounům

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
6. Webové stránky
www.pestounskapecevkk.cz
 Zveřejňovány

pozvánky na akce
podporující rozvoj
pěstounské péče,
zajímavé články z
médií s
problematikou
náhradní rodinné
péče a další
zajímavé informace

STRUKTURA WEBOVÝCH STRÁNEK

 Aktuality – přehled zajímavých příspěvků z oblasti NRP
 Co je to náhradní rodinná péče – vymezení pojmů, definice jednotlivých

forem NRP, včetně legislativního zakotvení
 Koho hledáme? – informace o tom, jaké vlastnosti by měl zájemce o PP mít

 Co mám udělat? – podrobný popis kroků, jak se stát pěstounem
 Kam se obrátit – kontakty na OSPOD, pověřené osoby a další subjekty
 Doplňkové prvky – anketa, zamýšlený interaktivní kalendář aktivit….

STATISTICKÉ ÚDAJE WEBOVÉ STRÁNKY

STATISTICKÉ ÚDAJE WEBOVÉ STRÁNKY

leden

únor

březen

duben

květen

červen červenec srpen

září

říjen

Počet zobrazení
stránek

3072

3597

2592

3154

2991

2530

2250

Počet unikátních
přístupů

889

1004

657

822

695

584

Návštěvnost stránek

1637

1726

1464

1593

1641

1466

listopad prosinec

3034

2841

2788

3372

4379

636

1356

1099

1069

1487

2202

1354

2090

1799

1813

2178

3042

VYSVĚTLIVKY KE STATISTICE
POČET ZOBRAZENÍ STRÁNEK-Statistika ukazuje počet všech zobrazených stránek. Statistika započítává všechny návštěvníky bez ohledu na
IP adresu. Pokud si příspěvek 5krát zobrazím do hodiny, tak se do statistiky přičte 5 zobrazení.
POČET UNIKÁTNÍCH PŘÍSTUPŮ-V této statistice je každý návštěvník započítán v daném období pouze jednou.
NÁVŠTĚVNOST STRÁNEK-Každá návštěva se započítává bez ohledu na IP adresu. Za novou návštěvu se považuje, pokud od minulého
zobrazení stránek uplynula alespoň 1 hodina.

KOMENTÁŘ KE STATISTICE WEBOVÝCH
STRÁNEK
 Nejvyšší počet zobrazení stránek i unikátních přístupů zaznamenali webové stránky

v prosinci 2016. Mezi nejslabší měsíce patřily červen a červenec, což je zapříčiněno
zejména ukončením školního roku a zahájení letních prázdnin. Návštěvnost rovněž
vzrostla ve dnech, kdy se na webových stránkách objevil nový příspěvek, jehož
zveřejnění bylo podpořeno příspěvkem na sociální síti Facebook.
 Pokud se podíváme na porovnání statistických výstupů roku 2016 s rokem 2015,

zjistíme, že:
 Počet zobrazení stránek vzrostl skoro 3krát (nárůst o 22.872, tj. 266 %)
 Počet unikátních přístupů vzrostl 4krát (nárůst o 9.376, tj. 400 %)
 Návštěvnost stránek vzrostl skoro 1,3krát (nárůst p 4.951, tj. 129 %)

KOMENTÁŘ KE STATISTICE WEBOVÝCH
STRÁNEK




Mezi nejčtenější stránky za rok 2016 patřily:


Potřebujeme rodinu http://www.pestounskapecevkk.cz/clanky/potrebujeme-rodinu.html



Informační brožura pro zájemce o pěstounskou péči
http://www.pestounskapecevkk.cz/clanky/brozura--stante-se-pestounem-.html



Koho hledáme http://www.pestounskapecevkk.cz/clanky/koho-hledame-.html



Co mám udělat http://www.pestounskapecevkk.cz/clanky/co-mam-udelat-.html

Odkud návštěvníci webových stránek nejčastěji přicházeli v roce 2016?


Chcemebytpestouny.cz (pozn.: web, který odkazuje na naši stránku Hledáme rodiny)



Napřímo (tzn. zadají do adresního řádku www.pěstounskapecevkk.cz)



Přes vyhledávač www.google.cz



Přes vyhledávač seznam.cz

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
7. Facebookový profil
 Zveřejňovány

pozvánky na akce
podporující rozvoj
pěstounské péče,
zajímavé články z
médií s
problematikou
náhradní rodinné
péče a další
zajímavé informace
• FB profil je také využíván pro zodpovídání položených dotazů

STATISTICKÉ ÚDAJE FACEBOOKOVÉHO PROFILU

STATISTICKÉ ÚDAJE FACEBOOKOVÉHO PROFILU

To se
mi líbí

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

496

515

860

881

1057

1150

1147

1150

1153

1152

1274

1323

Během roku 2016 získáno celkem 842 nových fanoušků (lidí, kteří
dali FB stránce „To se mi líbí“).

STATISTIKY K PLACENÉ REKLAMĚ NA
FACEBOOKU
 Reklama na FB profil byla hrazena v období 6.10.2015 – 13.6.2016 a následně

znovu v období 11.11.2016 – 9.12.2016, celkem se tedy jedná o 250 dní (164 dní
v roce 2016)
 Za toto období se reklama na FB profil zobrazila 96.528krát a FB profil získal

1.094 „To se mi líbí“
 Jedno zobrazení reklamy = 0,079,- Kč

 Jedno „To se mi líbí“ = 6,96,- Kč
 U každého člověka, který dal stránce „To se mi líbí“, se toto zobrazí na jeho

Timeline („zdi“), a toto mohou vidět jako přátelé a známí a přidat si spontánně
FB profil
 Reklama na FB se jeví jako velmi operativní a levný kanál propagace

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
8. Informační brožura
Staňte se pěstounem
 Brožura je k dispozici v tištěné

podobě na jednotlivých OSPOD, dále
u pověřených osob a dalších subjektů
 Brožura je k dispozici v elektronické

podobě ve formátu pdf na webových
stránkách www.pestounskapecevkk.cz
 V roce 2016 byla tato brožura stažena

celkem 527krát

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
9. Dotazník po konzultaci se zájemci
 Od února 2016 požadavek na jednotlivé OSPOD a pověřené osoby k

poskytování informací o zájemcích, kterým poskytli poradenství ve věci
NRP
 Dotazník je vyplňován elektronicky a jeho vyplnění nezabere více než

5 min.
 Za rok 2016 celkem 60 záznamů

Na jakou formu NRP se zájemci ptali?
Obecně, více forem
11%
Pěstounská péče
dlouhodobá
32%

Osvojení
25%

Pěstounská péče na
přechodnou dobu
32%

Kde zájemce získal prvotní informace?
jiné
5%

tisk
3%

propagační akce
2%
doprovázející
organizace a orgány
veřejné správy
12%
zaměstnání
3%

internet
25%

média
17%

sociální sítě
10%
dlouhodobý zájem
3%

příbuzní, známí
20%

Dospěli zájemci po získání úvodních informací k
rozhodnutí stát se pěstounem či osvojitelem?

NEVÍM
30%

NE
2%

ANO
68%

U Jakého subjektu si byl zájemce pro informace?
Krajský úřad Karlovarského
kraje
3%
OSPOD Ostrov
5%
OSPOD Mariánské Lázně
12%

Služby pro rodinu, z.ú
2%
OSPOD Karlovy Vary
7%
Správa zdravotních a sociálních
služeb Cheb, p.o.
5%

OSPOD Sokolov
13%

OSPOD Cheb
23%
OSPOD Aš
15%

Centrum pro dítě a rodinu
Valika, z.s.
15%

VYHODNOCENÍ PLÁNU AKTIVIT
10. Informace k procesu zprostředkování

 Proces zprostředkování zajišťuje Krajský úřad Karlovarského kraje
 Krajský úřad Karlovarského kraje vede evidenci dětí, kterým je třeba

zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče
nebo osvojení, a evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny nebo
osvojiteli

STATISTIKY K POČTU ŽADATELŮ O PP

15
12

11

7
2015
2016

Počet přijatých žádostí
Počet zařazených
pěstounů

KOMENTÁŘ KE STATISTICE ŽADATELŮ

 V roce 2016 bylo přijato 12 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči (méně

než v roce 2015), ale je to více jak 1/3 z celkového počtu přijatých žádostí (28).
 Poprvé počet žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči převýšil počet

žádostí o adopci (sledováno od r. 2009).
 Tato skutečnost může ukazovat na fakt, že kampaň srozumitelně informuje o

tom, kdo se může stát dlouhodobým pěstounem a naopak.
 Žadatelé si mohou již z dostupných informací ujasnit své představy a zhodnotit

motivaci k podání žádosti.
 Trend hodnotíme jako pozitivní.

STATISTIKY K PROCESU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Počet dětí, kterým byla zprostředkována pěstounská péče

27

16

2015

2016

STATISTIKY K PROCESU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Počet dětí, kterým byla zprostředkována
pěstounská péče
s ohledem na pohlaví dítěte
2015

2016

14
6
Chlapci

13
10
Dívky

STATISTIKY K PROCESU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Počet dětí, kterým byla zprostředkována pěstounská péče s
ohledem na jednotlivé kraje
Jihočeský

1

Vysočina

1
1

Královéhradecký

1

Pardubický

0

Plzeňský

2

1
1

Praha
Ústecký

4

3
3

0
2
2

Karlovarský

8

2016

2015

13

KOMENTÁŘ KE STATISTICE PROCESU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
 V roce 2016 se podařilo zprostředkovat dlouhodobou pěstounskou péči celkem

27 dětem, což je o 11 dětí více, než v roce 2015.
 Velmi příznivou zprávou je skutečnost, že jednoznačně nejvíce dětí bylo svěřeno

do dlouhodobé zprostředkované pěstounské péče v rámci Karlovarského
kraje.
 Za velký úspěch lze považovat skutečnost, že v roce 2016 byla dlouhodobá

pěstounská péče zprostředkována 5 dvoučlenným sourozeneckým
skupinám.
 Naprostým triumfem bylo zprostředkování dlouhodobé pěstounské péče

nezletilé mamince (16 let) a její dceři (1 rok).

KOMENTÁŘ KE STATISTICE PROCESU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 Důležitým výstupem hodnocení je také aktuální stav počtu dětí v Krajském

dětském domově do 3 let v Karlových Varech.
 K polovině prosince 2016 bylo v uvedeném zařízení umístěno pouze 8 dětí z

Karlovarského kraje, přičemž u dvou z těchto dětí je plánován návrat dětí do
biologické rodiny. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.
 Lze shrnout, že dlouhodobí pěstouni zařazení do evidence Krajského úřadu

Karlovarského kraje, se vyznačují širokou tolerancí ke specifickým
potřebám přijímaných dětí a jejich motivací je skutečná pomoc dítěti,
kterému poskytují terapeutické rodičovství.

SHRNUTÍ A PLÁN DO ROKU 2017
Po analýze všech dostupných informací a dat jsme dospěli k těmto závěrům:


1. propagace v regionálních tištěných médiích nepřináší vzhledem k vysokým finančním
nákladům efektivitu -> zaměření na elektronická média a TV



2. lidé hledají informace na internetu a sociálních sítích - > průběžná propagace na FB profilu a
reklama na internetu



3. informační akce pořádané například NNO mají vyšší efektivitu, pokud jsou spojeny s nějakou
další, nejčastěji kulturní akcí – viz Karlovarské bioslavnosti, Motoden, atd. -> propojování akcí



4. samotné výstavy fotografií pěstounů jsou vítaným doplněním kampaně



5. publikační systém (systém pro správu) webových stránek neumožňuje některé potřebné
funkcionality pro rozvoj webu a jeho další přístupnost pro zájemce -> nový uživatelsky
přívětivější web, včetně unikátní grafiky



6. tématu náhradní rodinné péče, resp. pěstounské péče je věnována minimální pozornost, a to
jak ze strany médií, tak regionálních politiků -> zvýšit zájem prostřednictvím osobních
kontaktů



7. Aktivity je třeba cílit především na ženy ve věku 35-44 let



8. Je třeba více spolupracovat v rámci informování o chystaných akcích -> zasílání pozvánek,
plakátů v dostatečném předstihu před konáním akce

