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1 část 

Úvod 

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

pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2017 (dále jen Plán aktivit) navazuje na dokument 

Karlovarského kraje pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji a 

na Plán aktivit pro rok 2016.  

Plán aktivit byl vytvořen v souvislosti s potřebou zajištění kampaně pro vyhledávání 

osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji, jehož součástí je stanovení 

jednotlivých aktivit, které budou realizovány v rámci kampaně, s cílem oslovit a vyhledat 

maximální počet osob vhodných stát se pěstouny. 

Plán aktivit je zpracován na každý kalendářní rok s ohledem na propojení aktivit 

jednotlivých subjektů v oblasti sociálně-právní ochrany. Aktivity realizované v rámci 

kampaně jsou rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku tak, aby se nekumulovaly 

pouze v určitém časovém období. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na podporu pěstounské 

péče, budou maximálně prezentovány a medializovány a budou také organizovány subjekty 

podílejícími se na kampani k vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském 

kraji.  

Plán aktivit 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.  

Sestavení plánu aktivit na každý kalendářní rok probíhá na zasedání Poradního sboru 

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

sociálně-právní ochrany (dále jen Poradní sbor), a to v I. čtvrtletí kalendářního roku, na který 

je plán sestavován.  

 

 

 

 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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2 část 

Organizace podílející se na aktivitách kampaně  

„Staňte se pěstounem“ 

Na sestavení Plánu aktivit spolupracují zejména subjekty, kterým místně příslušné krajské 

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

vhodných stát se pěstouny:   

 Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 

 Dobrá rodina, o.p.s. 

 Náhradním rodinám, o.p.s. 

 Prima Vizus, o.p.s 

 Služby pro rodinu, z.ú. 

 SOS dětské vesničky, z.s. 

 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. 

Dále se na sestavení 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 

Koordinátorem sestavování plánu aktivit je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

sociálních věcí. Do plánu aktivit jsou zahrnuty zejména kulturně-společenské a sportovní 

akce,  a dále vzdělávací akce dalších odborníků působících v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí, nestátních neziskových organizací a dobrovolných zájemců.  
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3 část 

Hodnocení plánu aktivit 

Plán aktivit bude každoročně vyhodnocován v prvním čtvrtletí následujícího 

kalendářního roku. Výstupy hodnocení budou ve stejném období prezentovány v rámci 

zasedání Poradního sboru a budou přílohou zápisu z konkrétního zasedání Poradního sboru. 

Roční hodnocení plánu aktivit bude zveřejněno na webových stránkách 

www.pestounskapecevkk.cz a www.kr-karlovarsky.cz  a zároveň bude podkladem pro 

sestavení plánu aktivit na rok následující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pestounskapecevkk.cz/


6 

 

4 část 

Plán aktivit pro rok 2017 

Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

ÚNOR 

 

 

7. 2. 2017 

16:00 – 

18:00 

hod. 

Karlovy Vary Informační 

akce pro 

zájemce o PP 

Informační 

akce 

Informační akce pro zájemce 

o PP s účastí pěstouna 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

23. 2. 

2017 

 

Sokolov Přednáška 

zaměřená na 

problematiku 

rodinných a 

partnerských 

sporů, včetně 

NRP 

Přednáška Přednáška pro studenty 

ISŠTE z oblasti rodinných 

sporů a náhradní rodinné 

péče, přednášející: Mgr. 

Mária Adamkovičová 

Sociální 

služby, p.o.,  

Kynšperk nad 

Ohří - Rodinná 

poradna 

Sokolov  

Sociální 

služby, p.o.,  

Kynšperk 

nad Ohří - 

Rodinná 

poradna 

Sokolov 

Únor www.pestounskapecevkk.cz 

 
Soutěž/Anketa Soutěž/Anketa Soutěž na webových 

stránkách 

www.pestounskapecevkk.cz 

s tematikou pěstounské péče 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Únor www.pestounskapecevkk.cz 

 

Úprava 

webových 

stránek 

Mediální 

prezentace 

Zahájení aktivit vedoucích 

k úpravě a zpřehlednění 

webových stránek 

www.pestounskapecevkk.cz 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

BŘEZEN  

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

13. 3. 

2017 

 

Sokolov Přednáška 

zaměřená na 

problematiku 

rodinných a 

partnerských 

sporů, včetně 

NRP 

Přednáška Přednáška pro studenty 

ISŠTE z oblasti rodinných 

sporů a náhradní rodinné 

péče, přednášející: Mgr. 

Jakub Onder 

Sociální 

služby, p.o.,  

Kynšperk nad 

Ohří - Rodinná 

poradna 

Sokolov  

Sociální 

služby, p.o.,  

Kynšperk 

nad Ohří - 

Rodinná 

poradna 

Sokolov 

Březen 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Rozhovor s 

pěstouny 

Mediální 

prezentace 

zkušeností 

pěstounů 

v Karlovarském 

kraji 

Zkušenosti dlouhodobých 

pěstounů s institutem 

pěstounské péče, formou 

internetového článku 

www.pestounskapecevkk.cz 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Březen Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

DUBEN 

 

 

6. 4. 2017 

16:00 – 

18:00 

hod. 

Cheb nebo Sokolov Informační 

akce pro 

zájemce o PP 

Informační 

akce 

Informační akce pro zájemce 

o PP s účastí pěstouna 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

Duben Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Duben 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Soutěž/Anketa Soutěž/Anketa Soutěž na webových 

stránkách 

www.pestounskapecevkk.cz 

s tematikou pěstounské péče 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Duben Internetový portál 

Seznam.cz 

Staňte se 

pěstounem 

Internetová 

reklama 

Umístění reklamního spotu 

na internetovém portálu 

Seznam.cz 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

KVĚTEN 

 

 

Květen Karlovy Vary, před 

hotelem Thermal 

½ marathon 

Karlovy Vary 

Sportovní a 

informační 

akce 

SOS dětské vesničky jsou 

hlavním charitativním 

partnerem ½ maratonu; před 

hotelem Thermal bude 

stánek s informacemi o 

organizaci a o pěstounské 

péči 

SOS dětské 

vesničky, z.s.  

SOS dětské 

vesničky, z.s. 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

13. 5. 

2017 

10:00 – 

16:00 

hod. 

Karlovy Vary 

Volnočasový areál Rolava 

Den rodin 2017 Zážitkový den 

pro rodiny 

s dětmi 

Sportovní, kulturní vyžití pro 

rodiny s dětmi, osvěta-

náhradní rodinné péče, 

poskytovatelé sociálních 

služeb na Karlovarsku-

propagace 

Náhradním 

rodinám, o.p.s. 

Náhradním 

rodinám, 

o.p.s. 

20. 5. 

2017 

Karlovy Vary 

Ekologická farma Kozodoj 

Informační 

stánek pro 

zájemce o PP 

na 

Karlovarských 

bioslavnostech 

Informační 

akce 

Celodenní, zábavně 

vzdělávací akce určená pro 

širokou veřejnost, hlavně 

však pro celé rodiny s dětmi 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

27. 5. 

2017  

13:00 – 

17:00 

hod. 

Cheb,  

Čerpací stanice  

Robin Oil 

Cheb, Zlatý vrch 

Motoden Zábavné 

odpoledne pro 

širokou 

veřejnost 

spojené 

s propagací 

pěstounské 

péče 

Předváděcí jízdy a možnosti 

svezení pro děti na 

motocyklech, čtyřkolkách 

apod., doprovodný program: 

mažoretky, práce 

záchranného sboru atd.   

Dobrovolné 

neformální 

uskupení 

„Pěstouni 

pěstounům“ 

Dobrovolné 

neformální 

uskupení 

„Pěstouni 

pěstounům“ 

Květen Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

ČERVEN 
Červen Merklín Pohádkový Les Společenská Zábavná společenská událost 

pro rodiny s dětmi 

Služby pro 

rodinu, z.ú. 

Služby pro 

rodinu, z.ú. 

17. 6. 

2017  

 

Karlovy Vary 

Volnočasový areál Rolava 

Den záchranářů Unikátní 

společenská 

akce pro 

širokou 

veřejnost 

V rámci tohoto dne se lidem 

představují záchranářské 

subjekty jako hasičský sbor, 

policie městská a státní, 

RZS, horská služba apod.; 

nachystán je i bohatý 

doprovodný program plný 

akcí a soutěží pro každou 

věkovou kategorii 

Záchranný 

kruh, Karlovy 

Vary 

Záchranný 

kruh, 

Karlovy Vary 

Červen Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Červen 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Rozhovor s 

pěstouny 

Mediální 

prezentace 

zkušeností 

pěstounů 

v Karlovarském 

kraji 

Zkušenosti dlouhodobých 

pěstounů s institutem 

pěstounské péče, formou 

internetového článku 

www.pestounskapecevkk.cz 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

ČERVENEC 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

Červenec Regionální rozhlasové 

stanice 

Náhradní 

rodinná péče 

v Karlovarském 

kraji 

Mediální 

prezentace 

formou 

rozhovoru 

Rozhovor s náměstkem 

hejtmanky Karlovarského 

kraje pro oblast sociálních 

věcí a bezpečnosti na téma 

Náhradní rodinné péče 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Březen 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Rozhovor s 

pěstouny 

Mediální 

prezentace 

zkušeností 

pěstounů 

v Karlovarském 

kraji 

Zkušenosti dlouhodobých 

pěstounů s institutem 

pěstounské péče, formou 

internetového článku 

www.pestounskapecevkk.cz 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Červenec Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

SRPEN 
19. 8. 

2017 

AŠ 

Vrch Háj 

Letní slavnosti 

města 

Venkovní akce 

pro veřejnost 

Tradiční akce města Aš pro 

širokou veřejnost, sport, 

kultura, osvěta 

Náhradním 

rodinám, o.p.s.  

Náhradním 

rodinám, 

o.p.s. 

Srpen 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Soutěž Soutěž Soutěž na webových 

stránkách 

www.pestounskapecevkk.cz 

s tematikou pěstounské péče 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

Srpen Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

ZÁŘÍ  
15. 9. 

2017 

SOS dětská vesnička 

Karlovy Vary  

Den otevřených 

dveří 

Představení 

organizace, 

informační 

akce 

Akce je určena pro odbornou 

i neodbornou veřejnost, pro 

zájemce o PP; budou 

představeny služby SOS DV, 

areál atd.; program bude 

doplněn o kulturní aktivity  

SOS dětské 

vesničky, z.s. 

SOS dětské 

vesničky, z.s. 

19. 9. 

2017 

16:00 – 

18:00 

hod. 

Cheb nebo Sokolov Informační 

akce pro 

zájemce o PP 

Informační 

akce 

Informační akce pro zájemce 

o PP s účastí pěstouna 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Září Karlovarský kraj Putovní výstava  

„Staňte se 

pěstounem“ 

Výstava obrazů 

s tematikou 

pěstounské 

péče 

Výstava obrazů, které 

znázorňují pěstouny 

z různých profesních oblastí; 

Smyslem výstavy je ukázat, 

že pěstounem se může stát 

osoba s jakýmkoliv 

vzděláním a profesním 

zaměřením 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

ŘÍJEN 
Říjen www.pestounskapecevkk.cz 

 
Soutěž Soutěž Soutěž na webových 

stránkách 

www.pestounskapecevkk.cz 

s tematikou pěstounské péče 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

Říjen 

 

 

www.pestounskapecevkk.cz 

 
Rozhovor s 

pěstouny 

Mediální 

prezentace 

zkušeností 

pěstounů 

v Karlovarském 

kraji 

 

Zkušenosti dlouhodobých 

pěstounů s institutem 

pěstounské péče, formou 

internetového článku 

www.pestounskapecevkk.cz 

 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

LISTOPAD 
30. 11. 

2017 

16:00 – 

18:00 

hod. 

 

Karlovy Vary Informační 

stánek pro 

zájemce o PP 

Informační 

akce 

Informační akce pro zájemce 

o PP s účastí pěstouna 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Centrum pro 

dítě a rodinu 

Valika, z.s. 

Listopad 

a 

prosinec 

Aš, Cheb, Sokolov, Karlovy 

Vary 

Dětský úsvit Soubor 

kulturně-

společenských 

akcí 

Akce je věnována 

připomínce světového dne 

prevence syndromu CAN a 

propagaci náhradní rodinné 

péče a pěstounské péče  

 

Prima Vizus, 

o.p.s., Správa 

zdravotních a 

sociálních 

služeb Cheb 

Prima Vizus, 

o.p.s., Správa 

zdravotních a 

sociálních 

služeb Cheb 

PROSINEC 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
http://www.pestounskapecevkk.cz/
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Datum 

akce a 

čas 

Místo konání akce Název akce Typ akce Stručná informace k akci Pořádající 

organizace 

Akci 

financuje 

Prosinec Sokolov Mikulášská 

show 

Společensko-

kulturní akce 

pro rodiny s 

dětmi 

Tematicky zaměřená akce se 

soutěžemi a doprovodným 

programem 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

 

                                           CELOROČNÍ AKTIVITY 

2017 Kino Alfa Sokolov Promítání 

videospotů 

Nadačního 

fondu JαT  

Mediální 

prezentace 

Promítání reklamních 

videospotů s odkazem na 

kampaň „Staňte se 

pěstounem“ před vlastním 

promítáním filmu  

Karlovarský 

kraj 

Karlovarský 

kraj 

2017  Karlovarský kraj Promítání 

videospotů 

Nadačního 

fondu JαT 

Mediální 

prezentace 

Promítání reklamních 

videospotů s odkazem na 

kampaň „Staňte se 

pěstounem“ na dostupných 

LED obrazovkách a 

reklamních plochách 

v rámci Karlovarského kraje 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

2017 Karlovarský kraj Distribuce 

informační 

brožury pro 

zájemce o 

pěstounskou 

péči 

Distribuce 

informačních 

materiálů  

Distribuce informačních 

brožur na společensky 

navštěvovaných místech 

(ordinace lékařů, nákupní 

centra, úřady, sportoviště) 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 

2017 Karlovarský kraj Reklamní 

předměty 

s logem 

kampaně  

Zajištění 

propagačních 

materiálů 

Poptávka, výběr, nákup 

propagačních předmětů 

s logem kampaně „Staňte se 

pěstounem“ 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Karlovarský 

kraj 
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Seznam užitých zkratek 

CAN  Child Abuse and Neglect; týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  

ISŠTE  Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

KK  Karlovarský kraj 

NRP  Náhradní rodinná péče 

PP  Pěstounská péče 

RZS  Rychlá záchranná služba 

SOS DV Sdružení SOS dětských vesniček 


