
Zpráva o činnosti 2019
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.  



Vážení a milí přátelé, 

Tým Polárky vstoupil v červnu 2019 do čtvrtého roku 
své existence. Za předešlé období se nám podařilo 
mnohé vybudovat, zajistit stabilní prostory v Ostravě  
i kontaktní místa v okolí, rozšířit knihovnu i spektrum 
terapeutických pomůcek pro práci s dětmi, a zapojením 
do projektových výzev získat prostředky pro rozšíření 
naší činnosti.  

Největší radost mám ze spolupráce s kvalitními od-
borníky, terapeuty, převážně zaměřenými na práci  
s poruchou attachmentu (narušené vztahové vazby). 
Novou posilou pro tuto oblast se nám stala Mgr. Zdeňka  
Štefanidesová, která za námi do Polárky dojíždí z Olo-
mouce (s velkým srdcem, rozsáhlými vědomostmi  
a ochotou pomáhat).

Uvědomuji si, že za vším stojí naše společná energie 
a nesmírně si vážím spolupracovnic pro jejich houžev-
natost, kolegiální a empatický přístup jak v pracovním 
týmu, tak k pěstounským rodinám.

Jsem si však také vědoma, že je stále na čem pra-
covat. Proto klademe velký důraz na odbornost týmu, 
efektivní vzdělávání, intervize a supervize, abychom 
zdokonalovali své služby a byli plnohodnotnými pod-
porovateli provázeným rodinám. Nadále také budeme 
pokračovat v propagaci pěstounství pro vyšší prestiž 
této profese, která si to jednoznačně zaslouží. 

Velké poděkování patří pěstounům a jejich dětem  
za důvěru v naši organizaci a všem ostatním, kteří se po-
díleli v roce 2019 na činnosti Polárky v jakékoli podobě – 
odborníkům, kolegům, animátorům, lektorům, dárcům, 
podporovatelům a příznivcům Polárky.

Moc si toho vážím, a to upřímně. Přeji Vám všem vše 
Dobré a Krásné...   

ANNA LAZECKÁ
Ředitelka organizace

SLOVO ŘEDITELKY
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PROVÁZENÍ 
PĚSTOUNSKÝCH RODIN

V průběhu roku 2019 jsme provázeli na cestě ná-
hradním rodičovstvím celkem 91 pěstounských rodin, 
včetně pěstounů na přechodnou dobu. S šestnácti ro-
dinami jsme navázali spolupráci zcela novou a s deseti 
rodinami loučili zejména z důvodu dosažení zletilosti jim 
svěřených dětí.

Klíčoví pracovníci nabízeli pěstounským rodinám 
kromě sociálního poradenství vzdělávání, terapeutic-
kou a další speciální odbornou pomoc, asistenci při kon-
taktech dětí s jejich biologickými rodinami, respitní péči, 
hlídání, podporu při vyřizování nadačních příspěvků, po-
moc s oddlužením aj. Při realizaci aktivit pro děti nám 
vydatně pomáhali naši animátoři.
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91 doprovázených rodin
131 hodin vzdělávání
180 hodin terapií
19 dnů akcí pro děti
79 asistovaných kontaktů
16 podpořených rodin (nadační fondy, dárci)
9 akcí, kde jsme propagovali pěstounství
3 přednášky pro širokou veřejnost

ROK V ČÍSLECH
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Potřeba intenzivní práce s dětmi s narušenou vztaho-
vou vazbou a jejich náhradními rodiči nás vedla k rozšíření 
terapeutické podpory v této oblasti. Zintenzivnili jsme na-
bídku individuálních a rodinných konzultací zaměřených na 
upevnění vztahu mezi pěstouny a dětmi, včetně diagnos-
tiky attachmentu dětí. Nově jsme realizovali terapeutic-
ko-edukační skupiny pro pěstouny, součástí podpory byl  
v indikovaných případech rovněž monitoring dětí ve škol-
ním prostředí. 

A právě pro tuto terapeutickou podporu se zaměřením 
na dětské klienty a potřebné související vzdělávání se 
součástí našeho týmu stala nová externí spolupracovnice  
Mgr. Zdenka Štefanidesová, která inspirativně přenáší  
do praxe poznatky z dlouhodobých výcviků, mezinárodní 
odborné spolupráce, pedagogického zázemí, včetně využí-
vání vlastních autorsky vytvářených pomůcek.

Dále jsme v průběhu roku spolupracovali s odborníky, 
psychology, terapeuty, lektory, jako jsou:

• PhDr. Jana Kovařovicová, 
• PhDr. Eva Rotreklová, 
• Mgr. Milena Mikulková, 
• Mgr. Pavel Němčík, 
• Mgr. Martin Hofman, 
• PhDr. Pavel Řezáč, 
• Ph.D., Mgr. Tomáš Šobáň a další.

ODBORNÁ PODPORA  
V OBLASTI ATTACHMENTU
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V tomto roce jsme věnovali pozornost dlouhodobým aktivitám, 
ke kterým neoddělitelně patří propagace náhradní rodinné péče  
v návaznosti na kampaň Moravskoslezského kraje Dejme dětem 
rodinu či organizování přednášek známých osobností pro veřej-
nost (Mgr. Jiří Halda, PhDr. Marek Herman), jejichž výtěžek smě-
řujeme k odbornému poradenství a terapiím pro rodiny s dětmi.

Velkým povzbuzením pro nás bylo oslovení francouzskou aso-
ciací Zazimut. Získali jsme příležitost propagovat naši organizaci 
a pěstounskou péči na festivalu Colours of Ostrava. Součástí této 
propagace byla účast našeho týmu na Meltingpotu se zástupci 
Zazimutu a oslovení návštěvníků naší paní ředitelkou během kon-
certu francouzské zpěvačky ZAZ na největší stagi tohoto festivalu. 

Aktivně jsme zareagovali na dlouhodobou poptávku pěstounů  
z Ostravy a okolí na zřízení skladu oblečení a potřeb pro děti, 
které jsou svěřovány do pěstounské péče pěstounům na přechod-
nou dobu i dlouhodobým pěstounům. 

Ve spolupráci s Českou televizí byly v naší organizaci pořízeny 
záběry pro krátký šot ve zprávách, které zahrnovaly ukázky práce 
s dětmi formou terapeutických pohádek, odbornou pomoc a roz-
hovor s ředitelkou o důležitosti systémové podpory pěstounství. 

V předvánočním čase se naše pěstounské rodiny mohly díky 
Nadaci TV Nova, v návaznosti na předešlou spolupráci, účastnit 
koncertu Tvoje tvář má známý hlas v Praze. 

Za finanční podpory MSK jsme společně s dětmi vytvořili ro-
dinný plánovací kalendář.

I v tomto roce byla ředitelka naší organizace členem pracovní 
skupiny MPSV k náhradní rodinné péči. 

CO SE NÁM PODAŘILO NAVÍC 
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• Edukační program pro dospívající děti pod vedením zkušených terapeutů  
– financováno z NROS

• Terapeutická pomoc pěstounským rodinám – financováno z Nadace Nova
• Propagace pěstounství – financováno MSK
• Pořízení terapeutických pomůcek – financováno z Nadačního fondu RESIDOMO
• Zřízení skladu pro pěstouny – financováno z RESIDOMO zaměstnanecký grant

REALIZOVANÉ PROJEKTY
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• Asociace Dítě a Rodina
• Auto Dubina, akciová společnost
• Darujme.cz – jednotliví dárci
• Dům dětí a mládeže Bílovec
• Fórum doprovodných organizací
• KPMG Česká republika, s.r.o.
• Mental Café
• Moravskoslezský kraj
• Nadace J&T
• Nadace Naše dítě

• Nadace Nova
• Nadace Rozum a cit
• Nadace rozvoje občanské společnosti
• Nadace Terezy Maxové dětem
• Nadační fond RESIDOMO
• Patron dětí
• RAYNET s.r.o.
• T.O.M. Buntaranta
• ZAZIMUT

NAŠI DÁRCI, PODPOROVATELÉ  
A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ

Jak můžete podpořit naši činnost:

• finančním nebo věcným darem 
• firemním partnerstvím
• zapojením se jako dobrovolník 

Majetek (aktiva) v tis. Kč

Dlouhodobý majetek 240

Pohledávky 5

Finanční majetek 1216

Jiná aktiva 0

Aktiva celkem 1461

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

Vlastní jmění 1101

Cizí zdroje 250

Výsledek hospodaření 110

Pasiva celkem 1461

Náklady a výnosy v tis. Kč Hlavní  
činnost 

Vedlejší 
činnost Celkem

Náklady celkem 3984 130 4114

Výnosy celkem 3984 240 4224

Výsledek hospodaření 0 110 110
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• Mgr. Anna Lazecká
• Bc. Eva Šrubařová
• RNDr. Kateřina Hrušková
• Mgr. Kateřina Kolářová
• Mgr. Petra Krůpová
• Mgr. Vanda Hermanová (toho času na mateřské dovolené)

NÁŠ TÝM
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Sdružení pěstounů Polárka, z.s.  
Mrštíkova 883/3,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
 
IČO: 68145144  
Číslo bankovního spojení: 2101039421/2010  
Datová schránka: degyghq  
E-mail: info@pestounipolarka.cz  
Facebook: https://www.facebook.com/pestounipolarka/  
Web: www.pestounipolarka.cz  

Statutární orgán:  Mgr. Anna Lazecká, ředitelka  
Členové spolku:  Mgr. Anna Lazecká, RNDr. Pavel Lazecký, Mgr. Martin Hofman  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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