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1. Úvod 

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

v  Karlovarském kraji pro rok 2022 (dále jen Plán) navazuje na dokument Karlovarského 

kraje „Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v  Karlovarském kraji“, který vzala na 

vědomí Rada Karlovarského kraje, usnesením č . RK 1319/12/15. Plán přímo vychází ze 

závěrů vyhodnocení plánu aktivit pro rok 2021.  

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

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

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

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

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

pak zveřejňován prostřednictvím facebookového profilu Pěstounská péče v  KK, případně 

jsou informace předávány veřejnosti prostřednictvím dalších dostupných médií.  

2. Organizace podílející se na aktivitách kampaně  

„Staňte se pěstounem“ 

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

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

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

organizací a  dobrovolných zájemců.  

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

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

stát se pěstouny:   

• Centrum pro dítě a  rodinu Valika, z .s . 

• Dobrá rodina, o .p .s . 

• Dětský úsvit, z .s . 

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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• Náhradním rodinám, o .p .s . 

• Prima Vizus, o .p .s  

• Služby pro rodinu, z .ú . 

• SOS dětské vesničky, z .s . 

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

kraje:  

• Magistrát města Karlovy Vary 

• Městský úřad Aš 

• Městský úřad Cheb 

• Městský úřad Kraslice 

• Městský úřad Mariánské Lázně 

• Městský úřad Ostrov  

• Městský úřad Sokolov 

3. Hodnocení plánu aktivit 

Plán aktivit je pravidelně vyhodnocován.   Výstupy hodnocení jsou prezentovány v  rámci 

zasedání Poradního sboru zřízeného hejtmanem Karlovarského kraje k  plnění úkolů kraje a  

krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany (dále jen poradní sbor) a  jsou přílohou 

zápisu z  konkrétního zasedání poradního sboru. Roční hodnocení plánu aktivit je 

zveřejňováno na webových stránkách www.pestounskapecevkk.cz a  www.kr-

karlovarsky.cz  a  zároveň je podkladem pro sestavení plánu aktivit na rok následující.

http://www.pestounskapecevkk.cz/
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4. Plán aktivit pro rok 2022 

Cíle Plánované kroky Odpovědné osoby Termín Odhadované 
náklady v  Kč 

Financování 

Aktualizace základního 
dokumentu 

aktualizace 
neplatných dat 
stávajícího 
dokumentu 

Mgr. Miluše 
Merklová 

31. 10. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů KÚKK 

schválení nového 
znění dokumentu 
RKK 

Mgr. Miluše 
Merklová 

31. 12. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů KÚKK 

Týden pěstounství 
v  Karlovarském kraji 

navázání 
spolupráce 
s  oddělením 
vnějších vztahů a  
styku s  veřejností 
v  rámci odboru 
kanceláře 
hejtmana a  
vnějších vztahů 

Mgr. Miluše 
Merklová 

 

31. 3. 2022 

 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů KÚKK 
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naplánovat termín, 
místo a  obsah 
týdne pěstounství, 
pěstounství a  
samostatného 
mediálního plánu 
této aktivity 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

30. 4. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů KÚKK 

zahájit a  
realizovat kroky 
dle samostatného 
mediálního plánu 
akce sestaveného 
ve spolupráci 
s  odborem 
kanceláře 
hejtmana a  
vnějších vztahů 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

31. 5. 2022 60 000,-  rozpočet OSV 
KÚKK 
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Nalézt vhodného 
partnera pro 
sestavení lákavého 
interaktivního 
programu 
v zapojených 
institucích v rámci 
kraje 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

30. 4. 2022 50 000,- Rozpočet OSV 
KÚKK 

zapojit do 
realizace akce 
partnerské 
instituce a  
organizace 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

31. 5. 2022 0 ,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

beseda s  pěstouny 
v  rámci Týdne 
pěstounství na 
KÚKK 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Odbor sociálních 
věcí 

31. 5. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

Správa obsahu webové stránky, 
a  facebookového a  
instagramového profilu 

vkládání a  
odstraňování 
příspěvků, jejich 

Mgr. Petr Najman průběžně 60 000,-  rozpočet odboru 
kancelář ředitelky 
úřadu KÚKK 
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kampaně grafická úprava, 
sledování a  
případná regulace 
příspěvků, 
zjišťování potřeb 
v  oblasti 
uveřejňování 
příspěvků 

(dohoda o  
provedení práce) 

Facebook aktuality + 
autorské příspěvky 
(příběhy s fotkou)  
+ příspěvky ze 
soutěže dětí 

Mgr. Miluše 
Merklová 
Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

v  rozsahu 
minimálně 1  
příspěvek 1x za 
měsíc 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

placená reklama 
se zaměřením na 
cílovou skupinu 
kampaně 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

v  rozsahu 
minimálně 1  
příspěvek za 3  
měsíce a  v  případě 
propagace 
konkrétních aktivit 
vždy 14 dnů před 
konáním 

10 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 

moderování 
diskuse u  
příspěvků a  
zodpovídání 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

reakce do 24hodin 
od vložení dotazu, 
příspěvek 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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dotazů 

webináře (on-line 
přednášky) 
k  často 
diskutovaným 
tématům z  oblasti 
pěstounské péče  

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

v  rozsahu 
minimálně 1  
webinář za 3  měsíce  

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

tvorba reklamních 
bannerů pro online 
propagaci  

Mgr. Petr Najman v  rozsahu 
minimálně 1  banner 
za 2  měsíce  

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

 tvorba videa 
s příběhem 
pěstouna 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

do 31. 5. 2022 20 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 

 tvorba a 
propagace stories 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 

v rozsahu minimálně 
1 příspěvek za 3 
měsíce 

viz placená reklama rozpočet OSV 
KÚKK 
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věcí 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

Web definování potřeb 
pro realizaci 
nových webových 
stánek  

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

po oslovení 
realizátorem nových 
webových stránek 
Karlovarského kraje 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

aktuality + 
autorské příspěvky 
(příběhy s  fotkou) 
+ příspěvky ze 
soutěže dětí 

Mgr. Miluše 
Merklová 
Mgr. Petr Najman 
odbor sociálních 
věcí 

v  rozsahu 
minimálně 1  
příspěvek 1x za 
měsíc 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

vytvoření 
samostatné 
záložky 
„Strategické 
dokumenty kraje“ 

Mgr. Petr Najman 

 

do 31. 3. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

aktuality + 
autorské příspěvky 
(příběhy s  fotkou)  

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

v  rozsahu 
minimálně 1  
příspěvek 1x za 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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placená reklama odbor sociálních 
věcí 

měsíc 

sdílení 
medailonků dětí 
z  rubriky 
„Potřebujeme 
rodinu“ 
prostřednictvím 
sociálních sítí a  
prostřednictvím 
dalších organizací 
zabývajících se 
náhradní rodinnou 
péčí a  
problematikou 
rodiny 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 31. 12. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

Tvář kampaně 

 

vytvoření 
podkladu pro 
zhodnocení 
přínosu tváře 
kampaně a  pro 
její aktivní 
zapojení do 
kampaně, včetně 
financování její 
činnosti 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor sociálních 
věcí 

do 30. 6. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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zajistit aktivní 
zapojení tváře 
kampaně do 
realizace 
jednotlivých 
aktivit (stories na 
sociálních sítích, 
videospot, 
rozhlasový spot – 
upoutávka na 
Týden 
pěstounství, 
moderování 
webinářů apod.) 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 30. 9. 2022 50 000,-  rozpočet OSV 
KÚKK 

Inzerce výběr médií pro 
odvysílání 
nejméně 200 
rozhlasových 
spotů kampaně za 
kalendářní rok a  
realizace vysílání 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

do 31. 12. 2022 90 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 

výběr vhodných 
reklamních ploch 
pro umístnění 
videospotů a  
realizace jejich 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor kanceláře 

do 31. 12. 2022 60 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 
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vysílání hejtmana a  vnějších 
vztahů 

výběr vhodných 
(regionálních) 
tištěných médií 
pro umístění 
reklamních článků 
a přiložených 
informačních 
letáků a plakátů 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

odbor kanceláře 
hejtmana a  vnějších 
vztahů 

do 31. 12. 2022 40 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 

Propagační materiály revize potřebnosti 
a  aktualizace 
obsahu stávajících 
tištěných 
propagačních 
materiálů 
kampaně 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 30. 4. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

výroba 
aktualizovaných 
propagačních 
materiálů a letáků 

Mgr. Miluše 
Merklová 

do 30. 6. 2022 20  000,- rozpočet OSV 
KÚKK 
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distribuce 
aktualizovaných 
propagačních 
materiálů, letáků a 
plakátů v rámci 
Týdne pěstounství 

Mgr. Miluše 
Merklová 

do 31. 12. 2022 30 000,- rozpočet OSV 
KÚKK 

Přednášková činnost realizace 
facebookových 
webinářů 
k  tématům 
pěstounské péče  

 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

v  rozsahu 
minimálně 1  
webinář za 3  měsíce  

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

realizace 3  
přednášek 
k  tématu 
pěstounské péče 
v  rámci výuky 
středních a  
základních škol 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 31. 12. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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realizace 1  
přednášky 
k  tématu 
pěstounské péče 
v  rámci provozu 
některého 
z  mateřských 
center 
v  Karlovarském 
kraji 

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 31. 12. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

Sběr dat k  vyhodnocení plánu 
aktivit kampaně 

upozornit OSPOD 
a  organizace 
uzavírající dohody 
o  výkonu 
pěstounské péče 
na území 
Karlovarského 
kraje na důležitost 
vyplňování 
„Dotazníku po 
konzultaci se 
zájemcem“  

Mgr. Miluše 
Merklová 

 

do 31. 12. 2022 

vždy 1x za 3  měsíce 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

požádat realizátora 
příprav o  rozdání 
zpětnovazebních 
dotazníků 
účastníkům kurzu 

Mgr. Miluše 
Merklová 

 

do 31. 12. 2022 

vždy v  průběhu 
přípravného kurzu 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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vždy na konci 
kurzu a  o  jejich 
zaslání na KÚKK 

zájemců o  NRP   

Spolupracující organizace zajistit aktivní 
zapojení OSPOD 
a spolupracujících 
organizací do 
realizace 
jednotlivých 
aktivit 

Mgr. Miluše 
Merklová 

 

do 31. 12. 2022 

 

0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 

Individuální nábor vytvoření postupu 
pro individuální 
nábor pěstounů 
(práce 
s  konkrétními 
zájemci o  
konkrétní děti 
v  rámci rubriky 
„Potřebujeme 
rodinu“)    

Mgr. Miluše 
Merklová 

Mgr. Petr Najman 

 

do 30. 6. 2022 0,- v  rámci 
mzdových 
nákladů 
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5. Seznam použitých zkratek 

KÚKK Krajský úřad Karlovarského kraje 

NRP Náhradní rodinná péče 

OSV Odbor sociálních věcí 

RKK Rada Karlovarského kraje 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PO Příspěvková organizace 
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