
Analýza  
stávajícího systému  
posuzování žadatelů o NRP v ČR 

Evropská unie
Evropský sociální fond

Týden pěstounství
Královéhradeckého kraje 2018
Akce se koná pod záštitou radního Královéhradeckého kraje pro sociální oblast 
Vladimíra Dernera.

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512 

Dvůr Králové n. L. – Beseda o náhradní rodinné péči
od 17:00  
promítání dokumentu Rodiče napořád, diskuse s pěstouny

společenská místnost Domova pro seniory 

Nová Paka – Den pěstounů
od 14:00  
poděkování pěstounům, beseda s pěstouny a možnost 
individuálních konzultací 

Centrum prevence Mandl, Družstevní 587 

Nové Město nad Metují – Odpoledne s pěstouny
14:00 – 17:00  
autorské čtení spisovatelky Jany Maternové 

Bistro u dvou přátel, Pivovarské nám. 1245

Hradec Králové – Beseda s pracovníky Krajského úřadu
9:00 – 16:00
poskytování informací o problematice pěstounství 

Pasáž Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49 

Jaroměř – Pěstounství očima dětí
od 17:00
vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Jaroměř - Josefov
s názvem "Pěstounství očima dětí" 

Broumov – Pěstouni, díky!
13:00 – 16:00 
problematika náhradní rodinné péče Mírové náměstí – infostánek
promítání dokumentu Rodiče napořád, diskuze s pěstouny - 
Infocentrum

26.9. Středa

27.9. Čtvrtek

Jičín – poděkování pěstounům (neveřejná akce)

Kino Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 

Rychnov nad Kněžnou – Pěstounství jako životní cesta
9:00 – 18:00 
promítání dokumentu Rodiče napořád, autorské čtení Dagmar 
Zezulové z knihy „Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když 
vyrosteš“ (v 10:30 a 16:00), hry pro děti

Městský úřad a Úřad práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26 

Dobruška – Rodiče napořád
8:30 – 12:00
poskytování informací o problematice pěstounství 

Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850 

12:30 – 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád

24.9. Pondělí

Městská knihovna, nám. Jiřího z Poděbrad 239 

Hořice v Podkrkonoší – Beseda o náhradní rodinné péči
od 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád a povídání s pěstouny

Budova B městského úřadu, 2. patro 

Nový Bydžov – Pěstounství je profese
9:00 – 12:00
beseda na téma „Jak se stát pěstounem“

Městská knihovna, Krakonošovo náměstí 128 

Trutnov – Beseda o náhradní rodinné péči s pěstounkou
od 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád 

25.9. Úterý

Výstavy
V průběhu celého Týdne pěstounství budou v jednotlivých městech probíhat výstavy o pěstounství a vše s tím spojené.

Více informací najdete na www.stansenahradnimrodicem.cz

Hradec Králové – DEN PĚSTOUNSTVÍ

Den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé -

představení neziskových organizací působících 

v oblasti pěstounské péče
Divadlo Drak, Hradební 632 

Labyrint
- muzeum loutek a interaktivní laboratoře
- divadelní a výtvarné dílničky
9:30 - 16:00

Malování na obličej
rodinné pasy
11:00 - 14:00

v každou celou hodinu bude promítán jeden z dílů dokumentu 
Rodiče napořád, po promítání proběhne diskuze
10:00 - 16:00 


