
Z P R Á V A  
O  Č I N N O S T I  2 0 2 0

SDRUŽENÍ PĚSTOUNŮ POLÁRKA, Z.S.



Vážení a milí přátelé, pěstounky a pěstouni, milé děti, podporovatelé náhradní rodinné péče,

uplynulý rok 2020 nám nečekaně vstoupil do života se situacemi, které byly pro nás nové. Ukázaly nám, co je v
životě opravdu důležité, jako je partnerství, děti, rodina, zdraví naše a našich blízkých, zázemí a domov, vzájemná
pomoc, podpora a spolupráce, tolik potřebné sdílení a utužování přátelství a dobrých vztahů, zachování si humoru,
zdravého nadhledu a lásky.

Díky koronavirové pandemii jsme zjistili, co vše je možné dělat tzv. „na dálku“. Díky informačním technologiím a
energii týmu jsme vytvořili alternativní model podpory pěstounských rodin ze strany klíčových pracovníků,
vzdělávání, odborné pomoci, terapií i aktivit pro děti.

Přes veškerá opatření jsme se snažili být našim pěstounům a dětem nablízku, maximálně je podpořit a povzbudit v
tak složité a nelehké době. Vnímali jsme, že celá situace v souvislosti s uzavřením škol a tím vzniklým distančním
vzděláváním, nemožností navštěvovat kroužky a další volnočasové aktivity pro děti, byla více než náročná. Pro
rodiny to znamenalo sladit online výuku, školní domácí přípravu, vyplňování volného času dětí, vaření, úklid, home
office dospělých, prostor na odpočinek.

Velké poděkování proto patří pěstounům a jejich dětem za zvládnutí tohoto mimořádného roku a za důvěru v naší
organizaci.

Ráda bych také vyjádřila poděkování mým kolegyním a všem spolupracujícím odborníkům, terapeutům, lektorům,
dárcům i všem ostatním, kteří se v roce 2020 podíleli na činnosti Polárky nebo ji podporovali a zachovávali jí přízeň.

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

Anna Lazecká, ředitelka organizace

SLOVO ŘEDITELKY
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„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným.“ Charles Dickens
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Jmenuji se Miroslava Macurová a jsem šest let pěstounkou tří sourozenců, jednoho chlapce a dvou děvčat,
dvojčátek. Naší doprovodnou organizací je ostravská Polárka.

Můj záměr, jak skvělá pěstounka budu, vzal za své hned v prvních týdnech po převzetí dětí z ústavního zařízení.
Počet dětí 3 - zkušenosti 0. Moje klíčová pracovnice mi od první chvíle byla velkou oporou. Povzbuzovala mě a
nenechala mi čas na pochybnosti o mně samotné. „Rozhodla jste se správně,“ říkávala, „vše si sedne, a nakonec
vaše snaha přinese ovoce - jen všechno má svůj čas. Vydržte! Budu vám maximálně ku pomoci.“ A také byla a
stále je. Vydržela jsem…. 

Protože Polárka je pro mne a mou rodinu: 

Partner - v dobrém i ve zlém. Osobní setkávání nebo telefonické či online rozhovory s klíčovou pracovnicí o dětech,
jejich trápeních, mých trápeních, obavách, starostech, radostech, průserech, úspěších.... Pokud klíčový pracovník
pěstouna ví, že je něco v nepořádku, řeší to okamžitě, a to jak s pěstouny, tak s dětmi. Využívá k tomu různé
podpůrné materiály a terapeutické pomůcky pro děti, které Polárka neustále rozšiřuje, co do četnosti, tak i kreativity. 

Učitel/školitel/vzdělavatel - vzdělávání je pro pěstouny v určitém rozsahu hodin povinné a je nedílnou součástí
pěstounské péče. Jelikož se doprovodná organizace opravdu zajímá o potřeby svých pěstounů, školení bývají
nastavena "na míru" dle potřeb v rodinách. Plán vzdělávání a aktivit pro nás i pro děti dostáváme dopředu a
nabídku probíráme se svou klíčovkou. Vzdělávání mají různý charakter, jsou různě dlouhá a konají se na různých
místech. Z důvodu koronavirové pandemie a s tím souvisejícím vládním nařízením se Polárce podařilo zrealizovat
pouze víkendovku pro přechodné pěstouny, nám dlouhodobým se snažili toto omezení nahradit navýšenými
jednodenkami, které Polárka zrealizovala nad původní plán vzdělávání, kdy došlo k momentálnímu rozvolnění.

Velice ráda se také účastním svépomocných skupin, kde si povídáme dle aktuálních potřeb pěstounů. Je to vlastně
předávání informací a postupů řešení tak, jak je vidí jednotliví pěstouni a jak se jim osvědčily. Jde o sdílení dobré
praxe, kterou vždy vítám. 

ROK S POLÁRKOU OČIMA PĚSTOUNKY



V roce 2020 nám Polárka nabízela velkou část vzdělávání v online prostoru, a to jak s lektory, které známe z
předešlých dob, tak i s novými odborníky, psychology, terapeuty formou seminářů, webinářů, interaktivních
rozhovorů apod. Holky z Polárky nám také vytvořily pracovní skupiny dle věku dětí v péči, které vedl zkušený
terapeut Mgr. Pavel Němčík a které si získaly svou oblibu. Během rozhovorů jsme byli všichni mezi s sebou
otevření, upřímní a byli jsme ze strany lektora-terapeuta aktivně povzbuzováni. Setkávání se neobešlo bez určitého
humoru a zdravého nadhledu. Byla to pro nás nová zkušenost, ze které jsme měli z počátku obavy (Jak zvládneme
připojení? Co když se budu bát zeptat?). Časem jsme si zvykli, a nakonec i vyhodnotili, že je to pro nás časově
výhodnější a můžeme se připojit přímo z domova, v pohodlném oblečení a s šálkem dobrého čaje nebo kávy. I když
osobní setkávání to samozřejmě nenahradí, byla to výborná volba v této nelehké době. Odkryla jsem své
nepoznané rezervy a zase se v životě osobnostně posunula. Jen v životě nezakrnět…
 
Odborník – v tomto roce jsem řešila sama se sebou a se svými svěřenými dětmi spoustu složitých témat, se
kterými mi byla nápomocná jak klíčovka, tak především odborník pomocí psychologických a terapeutických
konzultací, Mgr. Zdeňka Štefanidesová. Vždy mi byla ihned poskytnuta určitá krizová intervence a následně jsme
se dohodli na další pravidelná setkávání, do kterých byly zapojeny i moje děti. Velice si cením podpory rodiny jako
celku za použití různých zajímavých technik. Uvědomovala jsem si stále více, že po každém pádu se musím opět
zvednout a začínat od začátku. Systém terapeutického rodičovství, který je mi nabízen, je velice náročný, ale má
své opodstatnění. Jen je to běh na dlouhou trať. Asi budu časem maratónec … 

Detektiv a hostitel - využívám rovněž podpory při kontaktech dětí s biologickou rodinou. Sama o sobě bývají tato
setkávání velmi náročná, a to jak pro dítě, biologického rodiče, tak i samotného pěstouna. Klíčová pracovnice nám
pomáhá vyhledat rodiče, zajišťuje setkání, připraví všechny zúčastněné strany, případně pomáhá v navázání a
udržení hovoru, nastolení pohody... Je oporou pro všechny, je nestranná, ale i přísná a věcná, pokud to situace
vyžaduje. 

Chůva a hlídač a vychovatel - Polárka má každoročně několik super akcí pro děti pěstounů. Moje děti využily
pololetní prázdniny, účast o jarních prázdninách však už z důvodu pandemie nebyla možná. O to více se pak těšily
na letní tábor, ze kterého si přinesly spoustu zážitků a dle fotek je znatelné, že si tam klíčovky dobře mákly, protože
téma i program byl maximálně vyčerpávající. Podzimky musely být opět zrušeny. Při „rozvolnění“ klíčovky pružně
vymyslely alespoň vycházku do lesa s opékáním, než opět dojde ke změnám. Doba, kdy se mi o děti postará
někdo, kdo je maximálně zná a ví, co může od nich očekávat, je pro mne moc důležitá. I já si od svých povinností
potřebuji občas oddechnout a věnovat se partnerovi, rodičům, kamarádům, domu, zahradě nebo jen tak „chytat
lelky“. Moc mi to pomáhá proti vyhoření a vlastního uvědomění, že se na návrat dětí už zase moc těším. Animátoři,
kteří Polárkám při akcích pomáhají, se stávají kamarády pro děti. Děti mají možnost se s nimi setkávat i během
vzdělávání nás, pěstounů. Věřím, že příští období bude dětem vstřícnější a užijí si akce v plnosti. Toto jsou dny,
které mají rády mé děti, ale také já... 

Parťák do nepohody. V Polárce se ke mně a mým dětem každá klíčovka chová hezky a dle potřeby umí poradit,
povzbudit. Jsou pro mou rodinu dobří parťáci…

Mít podepsanou smlouvu o výkonu pěstounské péče s doprovodnou organizací je povinností každého pěstouna.
Mít podepsanou smlouvu s Polárkou, je pro mne pocit radosti, důvěry, úcty a maximální podpory. 

Díky holky!!!

Mirka
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Jako každý rok jsme spolupracovali s různými nadacemi a dalšími subjekty s cílem podpořit konkrétní pěstounské
rodiny i rozvíjet naši činnost.

Díky finanční podpoře sbírkového programu Pomozte dětem a vlastním prostředkům jsme realizovali projekt
„Rozvojové víkendy pro děti z pěstounských rodin“. Cílem víkendů byla podpora zdravé identity, sebedůvěry a
životních hodnot dospívajících dětí pod vedením zkušených terapeutů a psychologů PhDr. Pavla Řezáče a Mgr.
Martina Hofmana.

Na základě poptávky pěstounů jsme spustili provoz prvního pěstounského skladu pro Ostravu a okolí. Kromě
oblečení pro děti je zde možné získat rozličné vybavení (postýlky, kočárky, autosedačky, jídelní židličky, jízdní kola
aj.), případně přímo propojujeme dárce a pěstouny. V období uzavření obchodů byl významněji využíván a jeho
provoz dobře hodnocen. 

Rozvoj našich aktivit si vyžádal rozšíření pracovního týmu o jednu další klíčovou pracovnici a rozšíření našeho
zázemí o jednu místnost.

Zahájili jsme úpravu zahrady a pořídili jsme herní prvky pro děti. Venkovní prostory budeme využívat za příznivého
počasí především při setkávání dětí s biologickou rodinou a hlídání dětí během vzdělávání pěstounů.

Zapojili jsme se do propagace náhradní rodinného péče v Nové Horce v rámci Dnů rodin, pořádaných MSK.
Velmi nás potěšilo, že zde byli oceněni naši pěstouni - manželé Feilhauerovi. Proběhla rovněž beseda o
pěstounství pro „Nosící maminky“ v Ostravě.

CO SE JEŠTĚ U NÁS UDÁLO

SDRUŽENÍ PĚSTOUNŮ POLÁRKA   ZPRÁVA O ČINNOSTI 2020 4



ROK V ČÍSLECH

 
97           doprovázených rodin
79           hodin vzdělávání
183         hodin terapií
16           dnů akcí pro děti
48           asistovaných kontaktů
13           podpořených rodin (nadační fondy, dárci)
2             akce, kde jsme propagovali pěstounství
13           počet uzavřených DPP
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NAŠI DÁRCI, PODPOROVATELÉ 
A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

finančním nebo věcným darem
firemním partnerstvím
zapojením se jako dobrovolník
 

Asociace Dítě a Rodina
Darujme.cz
Fórum doprovodných organizací
Heimstaden
Magistrát města Ostravy
Město Bílovec
Moravskoslezský kraj
Nadace J&T
Nadace Naše dítě
Nadace Rozum a cit
Nadace Terezy Maxové dětem
Patron dětí
T.O.M. Buntaranta
VŠB Ostrava
Individuální dárci

 
 
 
 
 
 

Jak můžete podpořit naší činnost:
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EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ
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NÁŠ TÝM

Mgr. Anna Lazecká
Bc. Eva Šrubařová
RNDr. Kateřina Hrušková
Mgr. Kateřina Kolářová
Mgr. Petra Krůpová
Bc. Tereza Bartoňková
Mgr. Vanda Lazecká (na mateřské dovolené)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

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/

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

Statutární orgán:    Mgr. Anna Lazecká
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