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Úvodem… 

V roce 2013 vyšla novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, 

na základě které vznikl v českém prostředí sociální práce institut 

doprovázení pěstounských rodin. Potřeba podporovat a pečovat 

o pěstouny a děti v pěstounské péči, které mají specifické potřeby, však 

nezůstala bez povšimnutí ještě mnohem dříve. V roce 1998 vzniklo 

občanské sdružení s názvem Centrum náhradní rodinné péče – 

Sdružení pěstounů, které se začalo aktivně věnovat pěstounským 

rodinám formou pořádání vzdělávacích seminářů, neformálního setkání 

náhradních rodičů, poradenstvím psychologických pracovníků, 

organizace víkendových a prázdninových akcí pro děti i celé rodiny, 

a to včetně tradičního ostravského plesu pěstounů. 

Na základě zápisu sdružení transformovaného na spolek do spolkového 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ke dni 23.6.2016 vznikl zapsaný 

spolek (odtud formální zkratka „z. s.“ za názvem organizace) 

Sdružení pěstounů Polárka, z.s. Jsme nestátní neziskovou organizací podporující lidská 

a občanská práva, zejména právo na rodinný život a ochranu zájmů nezletilých dětí. Svou 

činnost zaměřujeme především na doprovázení pěstounských rodin, kterou vykonáváme na 

základě získaného pověření Krajského úřadu MSK k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dne 

1.7.2016. V měsíci listopadu se organizace stala aktivním členem v Asociaci Dítě a Rodina. 

 

Ať tato výroční zpráva slouží také jako poděkování všem, kteří Polárku podporovali od samého 

začátku, a to i před jejím vznikem, ať už myšlenkou, slovem nebo jakoukoliv jinou formou 

pomoci.  

Bez vaší podpory, včetně podpory našich klientů, by naše aktivity minulé, současné ani budoucí 

nebyly možné. Děkujeme také malému princi, který nás učí, jak zůstat dítětem, a jak dětem lépe 

porozumět. Kéž se Polárce daří posilovat pouto mezi svěřenými malými princi a jejich liškami, 

a kéž se jí daří provázet je na jejich cestě pěstounstvím. 
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 „Co 
znamená 
ochočit?“ 
zeptal se 

malý princ. 
„Znamená 
to vytvořit 
si pouto,“ 

řekla liška. 

 

„Riskujete, 
že budete 

trochu 
plakat, 
když se 
necháte 

ochočit.“ 

 

„Prosím 
tě… ochoč 

si mě.“ 
„Co mám 

pro to 
udělat?“ 

„Musíš být 
hodně 

trpělivý.“ 

 

(Exupéry) 

 

O Polárce a jejím poslání 
„Byl jednou jeden malý princ, který žil na planetě sotva větší než on 

a potřeboval přítele…“ 

Název Polárka byl vybrán podle hvězdy, která je svou polohou na obloze 
pro její pozorovatele ze Země neměnná. V minulosti byla spolehlivým bodem 
pro mořeplavce a jiné cestovatele, kteří se podle ní na svých cestách lépe 
orientovali. Posláním Polárky je provázet náhradní rodiny na cestě 
pěstounstvím. 

V logu Sdružení je kromě souhvězdí Malého vozu, jehož je Polárka součástí, 
také malý princ. Kniha Malý princ nás inspirovala mimo jiné právě v tom, 
že s tématem pěstounství má mnoho společného.  

Exupéryho princ byl malým chlapcem, který žil sám na své malé planetě 
a potřeboval přítele. Malý princ se dříve zklamal v květině, své první lásce, ale 
po setkání s liškou nalezl novou naději ve vztahy. To proto, že měl příležitost 
si prožít přijímající vztah, na kterém druhému skutečně záleželo. Liška malého 
prince naučila, co znamená vytvořit si pouto. Vyzdvihla jedinečnost jejich 
vztahu tím, že spolu trávili mnoho času. Učila ho trpělivosti, jíž je poznání 
druhého a hloubka vztahu plodem.  

Pro každé dítě je první láskou jeho máma. Některé děti se však ve svých 
prvních láskách dočkají zklamání. Ale když jim liška, kterou potkají na cestě 
životem, nabídne svůj čas, trpělivost a přijetí, dokáží si znovu vytvořit pevné 
pouto, jehož do té doby nebývají schopny. Každý pěstoun by pro ně měl být 
takovou liškou. 

Posláním Polárky je doprovázet pěstounské rodiny a podporovat pěstouny 
v tom, aby byli se svými malými princi trpěliví. To proto, že jsou pro ně tolik 
důležití – děti se díky nim mohou přesvědčit o vztahovém poutu, které pro ně 
bude bezpečné, a až jednou dospějí, budou moci kráčet životem s jistotou. 
Polárka chce v souladu se svým posláním také vzdělávat a rozvíjet místní 
komunitu. 

 

 

 

„Ty jsi pro mě zatím jen malý chlapec, podobný tisícům jiných malých 
chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě taky nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liška, 

podobná tisícům jiných lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme jeden druhého 
potřebovat. Ty pro mě budeš jediný na světě. Já budu pro tebe jediná 

na světě…“ (Exupéry) 
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Čeho se držíme 

Naše poslání 

Posláním Polárky je doprovázet náhradní rodiny na cestě pěstounstvím, mimo to také vzdělávat 

a rozvíjet místní komunitu. 

Cíle 

• Posílení rodičovských kompetencí 

• Podpoření bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dítěte 

• Vytvoření stabilní sítě dobrovolníků 

• Propojení potřeb místní komunity v souladu s činnostmi Polárky 

Jsme tady pro  

• Pěstouny a děti v pěstounské péči 

• Ohrožené děti ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Širokou veřejnost (za účelem informování o náhradní rodinné péči, osvěty, vzdělávání) 
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Naše činnost  

V prvních měsících existence Polárky jsme zajistili prostory sloužící jako sídlo Sdružení 

se sdílenou kanceláří, konzultační místností a vzdělávacími prostory na ul. Mrštíkova 

883/3 v Ostravě – Mariánských Horách. Firma Tieto Czech s.r.o. nám vypůjčila 4 kusy pevných 

počítačů, 5 monitorů, 5 klávesnic s myší a 1 laptop, pan Petr Chovanec vypůjčil tiskárnu 

s kopírkou TA Triumph Adler. Dále pak firma TechSoup darovala Microsoft software v hodnotě 

79409 korun a lékárna Modrá Hvězda vybavení lékárničky v hodnotě 1000 korun. Koncem roku 

se podařilo zprovoznit základní verzi webových stránek www.pestounipolarka.cz, kterou 

bychom chtěli praktickým a kreativním způsobem rozvíjet i nadále, a spravujeme také stránky 

na facebooku pod uživatelským jménem Sdružení pěstounů Polárka, z.s.  

 

V podpoře a doprovázení pěstounských rodin  zajišťujeme: 

Pravidelné kontakty s rodinami 

První dohodu o výkonu pěstounské péče s rodinou, kterou Polárka začala doprovázet, jsme 

uzavřeli dne 28.7.2016. K poslednímu dni roku 2016 měla Polárka uzavřeny dohody s celkem 

49 rodinami, z nichž 8 pěstounských rodin bylo na přechodnou dobu. Celkem jsme poskytovali 

služby 73 pěstounům a 64 dětem. Kontakty s rodinami probíhají dle potřeb, nejméně však 

jednou za dva měsíce. 

Vzdělávání 

V listopadu se uskutečnilo dvoudenní víkendové vzdělávání pro pěstounské rodiny v hotelu 

Ráztoka v Trojanovicích zaměřené na témata vztahů a komunikace v rodině a akutních 

emočních stavů u dětí. Ve stejném měsíci proběhl vzdělávací seminář na téma první pomoci 

u malých dětí. Během vzdělávání jsme zajistili hlídání a program pro děti.  
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Naše činnost  

Respitní péče             

Ve spolupráci s táborovým oddílem Buntaranta jsme uspořádali čtyřdenní podzimní prázdniny 

na chatě Svinec u Nového Jičína. V této tradici chceme i nadále pokračovat a rodičům 

pravidelně nabízet respitní pobyty pro děti i mimo letní prázdninové období.  

 

 

 

 

 

Odborná pomoc a asistované kontakty 

Naše práce spočívá také ve zprostředkování psychologické, psychoterapeutické či jiné odborné 

pomoci, kterou naši klienti využívali. Rovněž jsme dělali podporu kontaktů dětí s biologickou 

rodinou včetně asistovaných kontaktů. 

Dobrovolníci a stážisti 

Dobrovolníci jsou pro nás důležitou součástí týmu 

zejména během respitních aktivit. V roce 2016 jsme 

pracovali s devíti dobrovolníky. Mimo to ve spolupráci 

s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě provázíme 

na našem pracovišti i v terénu studenty této školy 

odbornou praxí. V roce 2016 jsme spolupracovali 

se čtyřmi studentkami. 

Neformální setkávání s pěstouny 

S klienty jsme započali setkávání svépomocných  

skupin včetně Vánočního setkání.  
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Náš tým  

Mgr. Anna Lazecká, ředitelka organizace a sociální pracovnice 

V sociálních službách pracuje od roku 2007. S nástupem novely zákona o SPOD se účastnila 

řady pracovních skupin týkajících se rozvoje a podpory pěstounství v MSK, zejména 

na Ostravsku. Je certifikovanou lektorkou přípravy pěstounů modelem PRIDE a v roce 2016 

převzala vedení Sdružení pěstounů, nyní známého pod názvem Polárka. 

Kontakt: anna.lazecka@pestounipolarka.cz, tel.: + 420 605 302 534 

 

RNDr. Kateřina Hrušková, sociální pracovnice 

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V sociální oblasti pracuje 

od roku 1994 a od roku 2013 se věnuje doprovázení pěstounských rodin. 

Kontakt: katerina.hruskova@pestounipolarka.cz, tel.: + 420 736 730 162 

 

Bc. Eva Šrubařová, sociální pracovnice 

Jako absolventka sociální práce pracovala rok v USA s mentálně handicapovanými klienty 

a po návratu se věnovala práci se seniory. V oblasti NRP působila od roku 2012 jako pracovník 

OSPOD a od roku 2014 jako doprovázející sociální pracovník pěstounských rodin. 

Kontakt: eva.srubarova@pestounipolarka.cz, tel.: + 420 605 818 064 

 

Mgr. Vanda Lazecká, sociální pracovnice 

Během studia sociální práce získala pracovní zkušenosti v USA jako stážistka v oblasti 

komunitní sociální práce a práce s ohroženými rodinami. Od roku 2014 pracuje v SPOD 

jako doprovázející sociální pracovník pěstounských rodin. 

Kontakt: vanda.lazecka@pestounipolarka.cz, tel.: + 420 736 730 726 

 

mailto:anna.lazecka@pestounipolarka.cz
mailto:katerina.hruskova@pestounipolarka.cz
mailto:eva.srubarova@pestounipolarka.cz
mailto:vanda.lazecka@pestounipolarka.cz
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Externí kolegové v roce 2016  

Mgr. Milena Mikulková, lektorka 

Mgr. Martin Hofman, lektor, psychoterapeut 

PhDr. Pavel Řezáč, PhD., lektor 

Bc. Alexandr Dresler, lektor, psychologický poradce 

Jiří Garnol, organizátor respitních akcí pro děti 

Dominik Novotný, lektor 
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V roce 2016 nás podpořili  
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Údaje týkající se spolku 

Sídlo: Další kontaktní místo: 

Mrštíkova 883/3, Bezručova 519, 743 01 Bílovec 

709 Ostrava – Mariánské Hory 

 

Statutární orgán: Členové spolku: 

Mgr. Anna Lazecká, ředitelka Mgr. Anna Lazecká 

 RNDr. Pavel Lazecký 

 Mgr. Martin Hofman 

 

IČO: Číslo bankovního spojení:  

68145144 2101039421/2010 

Datová schránka: Mail:  

8p5ami info@pestounipolarka.cz 

Facebook:  Web:  

https://www.facebook.com/pestounipolarka/ www.pestounipolarka.cz 

 

mailto:info@pestounipolarka.cz
https://www.facebook.com/pestounipolarka/
http://www.pestounipolarka.cz/
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Hospodaření v roce 2016 

 

MAJETEK A ZÁVAZKY 2016   

Majetek (aktiva)       v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek   79 

Pohledávky    26 

Finanční majetek    275 

Jiná aktiva     387 

Aktiva celkem    387 

 

 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

Vlastní jmění    85 

Cizí zdroje      203 

HV 2016      99 

Pasiva celkem    387 

 

 

NÁKLADY A VÝNOSY 2016   hlavní  vedlejší celkem 

 

Náklady v tis. Kč celkem   633  16  649 

Výnosy v tis. Kč celkem    722  26  748 

Výsledek hospodaření v tis. Kč  89  10  99 

 

 

OSTATNÍ V ROCE 2016       v tis. Kč 

 

Dotace:   ÚP        712 

Dary:   TechSoup (Microsoft software)                 79, 409 

Lékárna Modrá hvězda (vybavení lékárničky)  1 

Výpůjčky:  Tieto Czech s.r.o. (4 ks osobních počítačů s příslušenstvím, 1 laptop)  

Petr Chovanec (tiskárna s kopírkou TA Triumph Adler) 
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