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Žádost o součinnost při realizaci aktivit „Dny rodin“ v Moravskoslezském 
kraji  

Vážená paní primátorko, Vážený pane primátore, 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, 

 

obracím se na Vás s žádostí o součinnost při propagaci aktivit Moravskoslezského kraje pro rodiny s dětmi 
nazvané „Dny rodin“.  

V letech 2017 až 2019 Moravskoslezský kraj uspořádal tři úspěšné ročníky „Dne pěstounství“ formou 
celodenního happeningu, které se setkaly s řadou pozitivních ohlasů. V letošním roce bude Moravskoslezský 
kraj realizovat obdobnou společenskou akci s podporou náhradních rodičů jako v předchozích letech, avšak 
rozšířenou o zaměření na širokou veřejnost. Aktivity „Dny rodin“ se primárně zaměří na šíření povědomí 
o náhradní rodinné péče, zvýšení informovanosti mezi občany, a především motivaci a získání dalších příznivců 
a žadatelů náhradních rodičů.  

„Dny rodin“ se uskuteční v měsíci září 2020 na různých zajímavých a atraktivních místech v Moravskoslezském 
kraji. Místa byla vytipována tak, aby pokryla dostupnost pro všechny rodiny s dětmi v celém MSK. Rodiny 
s dětmi tak budou moci navštívit v měsíci září zajímavé kulturní památky či atraktivity. Bonusem jim k tomu 
bude doprovodný zábavný a edukační program zaměřený na podporu propagace náhradní rodinné péče 
zajištěný ve spolupráci s organizacemi působícími v této oblasti a odborem kultury a památkové péče.  Program 
bude zatraktivněn o speciální prohlídky, šermířské vystoupení, loutková představení, ukázky kovářství, 
projížďky na koni, dílny kreativního a veselého tvoření apod. V rámci doprovodného programu bude 
návštěvníkům k dispozici registrační stánek Rodinných a senior pasů či stánek s IN.F.Obálkami.  

 

 

Váš dopis zn.:   
 
Všem obcím v Moravskoslezském kraji 

Ze dne:  
Čj.: MSK  92968/2020 
Sp. zn.: SOC/5523/2020/Pras 
 555.2 S15   N 
Vyřizuje: Bc. Andrea Prasková 
Odbor: Odbor sociálních věcí 
Telefon: 595 622 799 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2020-07-21 
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„Dny rodin“ se uskuteční na níže uvedených místech: 

• 12.09.2020  - Zámek Nová Horka,  
• 13.09.2020  - Dolní oblast Vítkovice – Malý svět techniky, 
• 19.09.2020 -  Hrad Sovinec,  
• 20.09.2020 - Archeopark – Chotěbuz,  
• 26.09.2020 -  Hrad Hukvaldy,  
• 27.09.2020 - Zámek Kravaře, 
program bude zajištěn v čase od 13.00 hodin do 17:00 hodin, volné vstupy v běžné otevírací době. 

Vzhledem k rozsáhlosti a významu celé akce se na Vás obracím s žádostí o zvážení Vašich možností 
při propagaci „Dnů rodin“ v Moravskoslezském kraji prostřednictvím webových stránek Vašeho města/obce 
nebo ve Vámi vydávaných periodikách. K propagaci budete moci využít také elektronický plakát a banner, 
který Vám zašleme v druhé polovině srpna 2020. Moravskoslezský kraj velmi rád uvítá i jakoukoliv jinou 
vhodnou formu propagace a pomoc z řad pracovníků Vašeho úřadu, především však z řad pracovníků 
vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Jde nám především o to, aby Vaši pracovníci motivovali 
rodiny s dětmi tuto společensky významnou akci navštívit.   

Dovolte, abych Vám v závěru poděkoval za vstřícnost a osobní angažovanost, kterou při součinnosti s krajem 
projevujete, a to nejen v rámci podpůrných aktivity v propagaci podpory rodin a rodinného života kampaně 
„Dejme dětem rodinu“. Věřím, že Váš aktivní přístup vůči kraji zachováte a připravované aktivity podpoříte. 

Za dosavadní součinnost a ochotu Vám tímto velmi děkuji.   

S pozdravem 

 

Bc. Jiří Navrátil, MBA, v.r. 
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
 
 

Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Eva Hrbáčková 
vedoucí oddělení sociální ochrany 
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