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Úvodní slovo 
předsedy spolku
Vážení pěstouni, milé děti, kolegyně a kolegové, tato výroční
zpráva je prvním hodnocením ročního fungování naší
organizace, která nese jméno Vesta Pardubice z.s. Když jsme
před více jak rokem tuto organizaci společně se Šárkou
zakládali, vůbec jsme netušili, jak intenzivní bude první rok její
existence, který se nesl v duchu opravdu mohutného rozvoje.
Během jediného roku se nám podařilo rozšířit řady našich
pěstounů o více jak dvacet nových rodin, dvě nové kolegyně
sociální pracovnice a o desítky dalších spolupracujících osob,
které nám pomohli zajistit výbornou atmosféru na všech
našich akcích. V uplynulém roce jsme společně s nimi zvládli
uspořádat dva víkendy pro děti, dva letní týdenní pobyty a tři
víkendové vzdělávací akce pro pěstouny. Zúčastnili jsme se
různých akcí pro veřejnost, provedli na stovky šetření
v rodinách, poskytli desítky hodin poradenství
a v neposlední řadě musím říct, že s úctou a dobrým
výsledkem jsme absolvovali také ministerskou kontrolu na
standardy kvality, která prověřila pevnost našich nervů víc než
všechny naše nejkomplikovanější případy. S odstupem času
musím uznat, že loňský rok byla skutečná jízda, na kterou jen
tak nezapomenu. Jsem také velmi rád, že krom všech výše
zmíněných akcí dopadlo velice dobře také spolkové
hospodářství, když se nám podařilo z už tak velmi napjatého
rozpočtu ušetřit ještě 500 000 Kč jako rezervu do dalšího roku.
Rok 2018 zkrátka hodnotím jako velmi podařený a Vestě přeji
hlavně to, aby se tak vydařil i ten rok následující.
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Základní údaje 
spolku 
Založení spolku:      26.7.2017

Sídlo organizace:    Čepí, 38, 5332

Sídlo kanceláře:      Milheimova, 611, Pardubice

Telefon: 732 207 344

Web: www.vestazs.webnode.cz

Předseda spolku:   PhDr. Zdeněk Čermák

IČO: 06282474

Email:                       cermak.vesta@email.cz

Facebook:                https://www.facebook.com/vestapardubice/

Instagram: https://www.instagram.com/vesta_pardubice/

https://www.facebook.com/vestapardubice/
https://www.instagram.com/vesta_pardubice/


Prostory spolku 

Spolek v současné době poskytuje své
služby na adrese Milheimova 611,
Pardubice, kde má k dispozici
konzultační místnost, čekárnu
s kuchyňkou, sociální zařízení
a kancelář sociálních pracovníků.



Poslání spolku 

Vesta Pardubice z.s. je zapsaný spolek, jehož
hlavní náplní je poskytování sociálně právní
ochrany dětí žijících v náhradní rodinné
péči. Naší hlavní činností je pomoc s řešením
problémů dětí v náhradní rodinné péči,
podpora náhradních rodičů, jejich vzdělávání
a celkově podpora rozvoje náhradní rodinné
péče.



Cílová skupina 
spolku 

1. Dítě, které požádá o ochranu svých práv.

2. Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské
péče.

3. Pěstouni (včetně osob v evidenci
a poručníků).



Zásady přístupu k cílové skupině

1. Individuální přístup – každé dítě v náhradní rodinné péči má svůj vlastní
příběh stejně tak jako jeho náhradní rodina, proto uplatňujeme striktně
individuální přístup založený na pravidelném kontaktu s dětmi v náhradní
rodinné péči i jejich náhradními rodiči. Pracovníci s každou rodinou i dítětem
individuálně plánují průběh doprovázení.

2. Respekt a rovnost – každé dítě, náhradní i biologičtí rodiče, jsou uznávaní jako
rovnocenní partneři v řešení životní situace dítěte v náhradní rodinné péči.

3. Přístup k informacím – děti, stejně jako náhradní rodiče, mají právo na rovný
přístup k informacím, které by napomohly k řešení jejich rodinné situace. Tyto
informace musí být aktuální a srozumitelné.

4. Důvěra – otevřený vztah mezi dítětem a pracovníkem a mezi náhradními rodiči
a pracovníkem se zakládá na důvěře a na předávání informací. Veškeré
informace, které rodina pracovníkovi sdělí, jsou považovány za důvěrné
a chráněné mlčenlivostí (mimo informace, které stanoví zvláštní předpis –
trestní zákon).

5. Zájem dítěte – vždy pracujeme v nejlepším zájmu dítěte.

6. Profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků.

7. Multidisciplinární tým - zajištění možnosti poradit se se sociální pracovníkem,
speciálním pedagogem, psychologem a dalšími poradenskými a terapeutickými
profesemi.



Cíle spolku 

1. Uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled
nad jejich plněním a zároveň pomáhat pěstounským rodinám
tak, aby byl hájen zájem dítěte i pěstounů.

1. Zvyšování rodičovských kompetencí pěstounů prostřednictvím
vzdělávání a poradenství.

3. Zvyšování úrovně obecného povědomí o náhradní rodinné péči
za pomoci osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

4. Pomáhat prostřednictvím sociálního a dalšího odborného
poradenství při zvládání výchovných problémů svěřených dětí,
včetně specializovaného poradenství o děti se zdravotním
postižením, či děti týrané, zneužívané a zanedbávané.

4. Realizovat respitní akce pro děti v pěstounské péči a zároveň
tak umožnit pěstounům, aby realizovali své zájmy.



Cíl č. 1 vyhodnocení 

Uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče, vykonávat
dohled nad jejich plněním a zároveň pomáhat
pěstounským rodinám tak, aby byl hájen zájem dítěte
i pěstounů.

Vyhodnocení cíle: Spolek Vesta Pardubice z.s. uzavřel
v roce 2018 18 nových dohod
o výkonu pěstounské péče a celkově poskytoval
sociálně-právní ochranu dětí ve 48 rodinách na území
Pardubického kraje. Cíl byl splněn.



Cíl č. 2 vyhodnocení 

Zvyšování rodičovských kompetencí pěstounů
prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

Vyhodnocení cíle: Spolek Vesta Pardubice z.s. v roce
2018 vzdělával pěstouny prostřednictvím
individuálního vzdělávání, jednodenních (3 vzdělávací
akce) a víkendových vzdělávacích akcí (3 vzdělávací
akce). Prostřednictvím individuálního vzdělávání se
vzdělávalo 15 pěstounů, prostřednictvím
jednodenních vzdělávacích akcí 7 pěstounů
a víkendových vzdělávacích akcí se zúčastnilo 38
pěstounů. Vzdělávání se tematicky týkalo především
problematiky dětí se syndromem CAN, výchovnými
postupy, právním minimem pro pěstouny, kontakty
s biologickou rodinou. V rámci vzdělávání byli
přizváni také externí lektořiMgr. Dagmar Ducháčková
a Lic. Tomáš Salášek. Všichni pěstouni si své
vzdělávací povinnosti splnili a cíl byl splněn.



Cíl č. 3 vyhodnocení 

Zvyšování úrovně obecného povědomí o náhradní
rodinné péči za pomoci osvětových a vzdělávacích akcí
pro veřejnost.

Vyhodnocení cíle: Pracovníci spolku se v roce 2018
zúčastnili Dne (pro) pěstounství, který pořádala Farní
Charita Litomyšl v prostředí tamějšího zámku.
Mgr. Šárka Junasová se zúčastnila besedy se studenty
oboru zdravotně-sociální pracovník Fakulty
zdravotnických studií, v rámci které pojednala
problematiku náhradní rodinné péče. Předseda
spolku s tématem náhradní rodinné péče vystoupil
v pořadu Radioporadna ČR Pardubice. Dále se
pracovníci spolku účastní krajských porad
neziskových organizací poskytující sociálně-právní
ochranu dětí na základě pověření pěstounským
rodinám. Cíl byl splněn.



Cíl č. 4 vyhodnocení 

Pomáhat prostřednictvím sociálního a dalšího
odborného poradenství při zvládání výchovných
problémů svěřených dětí, včetně specializovaného
poradenství o děti se zdravotním postižením, či děti
týrané, zneužívané a zanedbávané.

Vyhodnocení cíle: Poradenství bylo pracovníky spolku
poskytováno pěstounům v rámci 328 návštěv, nad
rámec tohoto poradenství bylo zrealizováno 37 hodin
sociální terapie, sepsáno 15 návrhů k soudu v rámci
realizace dalších práv pěstounů, zrealizováno 23
asistovaných kontaktů s rodinou. Cíl byl splněn.



Cíl č. 5 vyhodnocení 

Realizovat respitní akce pro děti v pěstounské péči
a zároveň tak umožnit pěstounům, aby realizovali své
zájmy.

Vyhodnocení cíle: Spolek pořádal v roce 2018 celkem
čtyři respitní akce pro děti nejen v pěstounské péči.
A to dva respitní víkendy a dva týdenní letní tábory.
Respitních akcí se zúčastnilo 98 dětí. Cíl byl splněn.



Organizační struktura 
spolku 

PhDr. Zdeněk Čermák – předseda spolku/
vedoucí sociálních pracovníků

Mgr. Šárka Junasová - zástupkyně
vedoucího sociálních pracovníků/sociální
pracovnice



Organizační 
struktura spolku 

Mgr. Jaroslava Fořtová – sociální
pracovnice

Lenka Latková – sociální
pracovnice

Bc. Tereza Zítková – asistentka
sociálních pracovníků



Organizační
struktura spolku

Hana Dušková – asistentka sociálních pracovníků

Eliška Dočkalová  - asistentka sociálních pracovníků

Michaela Čábelová - asistentka sociálních pracovníků

Petra Poláková - asistentka sociálních pracovníků

Karolína Bláhová - asistentka sociálních pracovníků

Veronika Valášková - asistentka sociálních pracovníků

Mgr. Marta Karolyi - asistentka sociálních pracovníků

Sváťa Kněžour - sporťák

Aneta Rýdlová - asistentka sociálních pracovníků

Kristýna Novotná - asistentka sociálních pracovníků

Zuzana Janečková  a další 



Akce spolku

• Jednodenní vzdělávací akce

• Víkendové vzdělávací akce

• Víkendové respitní pobyty pro
děti

• Letní respitní pobyty pro děti

• Vánoční posezení



Víkendové 
vzdělávací akce 

První víkendová vzdělávací akce se uskutečnila
v penzionu Hájenka v termínu 26. - 27.5. 2018.
Akce se zúčastnilo 27 dětí a 33 pěstounů.
Pěstouni se v sobotu školili v tématu „Kdo je
mé dítě v pěstounské péči I?“, problematika
dítěte se syndromem CAN. V sobotu pěstouny
školili kapitánka Mgr. Lenka Smolová,
PhDr. Zdeněk Čermák a Mgr. Šárka Junasová.
Děti měly zajištěný program ve Fajn Parku
v Chlumci nad Cidlinou. V neděli pokračovalo
stejné školení s Lic. Tomášem Saláškem. Děti
měly zajištěný program u přehrady na Seči, a to
v rámci výletu k obřímu mraveništi a na vodní
šlapadla.



Víkendové 
vzdělávací akce 
Druhá víkendová vzdělávací akce se uskutečnila
v penzionu Zámeček v Klokočově v termínu
6. - 7. 10. 2018. Akce se zúčastnilo 30 pěstounů
a 27 dětí. Pěstouni se v sobotu školili v tématu
„Nevychované děti“, problematika výchovných
potíží dětí v náhradní rodinné péči. V sobotu
pěstouny školili PhDr. Zdeněk Čermák
a Mgr. Šárka Junasová. Děti měly zajištěný
program ve Zámku Žleby a Dýňovém světě.
V neděli pěstouny školila Mgr. Dagmar
Ducháčková v oblasti základního právního
povědomí pro pěstouny. Děti měly zajištěný
program v rámci procházky po okolí Klokočova.



Víkendové 
vzdělávací akce 
Třetí víkendová vzdělávací akce se uskutečnila
v penzionu Zámeček v Klokočově v termínu
27. - 28. 10. 2018. Akce se zúčastnilo 18 pěstounů
a 19 dětí. Pěstouni se v sobotu školili v tématu
„Kdo je mé dítě v pěstounské péči II?“,
problematika dítěte se syndromem CAN. V sobotu
pěstouny školili kapitánka Mgr. Lenka Smolová,
PhDr. Zdeněk Čermák a Mgr. Šárka Junasová. Děti
měly zajištěný program v zábavním parku
Robinson v Jihlavě. V neděli pokračovalo stejné
školení s Lic. Tomášem Saláškem. Děti měly
zajištěný program v rámci procházky po okolí
Klokočova.



Víkendové respitní 
akce

První respitní akce – víkend pro děti
v Krasnici u Přelouče v termínu
13. – 15. 4. 2018. Víkendu se zúčastnilo
celkem 24 dětí a 4 dospělí jako dozor nad
dětmi. Po ubytování se děti zúčastnily první
Vesta disco párty. V sobotu děti plánovaly
trasu za pokladem a večer zpívaly u
táboráku. V neděli dopoledne hrály týmové
hry.



Víkendové respitní
akce 

Druhá respitní víkendová akce pro děti
v Rostejně v termínu 21. – 23. 9. 2018.
Víkendu se zúčastnilo celkem 14 dětí a 4
dospělí jako dozor nad dětmi. Víkend byl
směřován na soběstačnost starších dětí (děti
si samy vařily, grilovaly, smažily řízky, vařily
špagety apod.) a „školily se“
v prevenci sociálně patologických jevů –
zejména drogové závislosti.



Letní pobyty pro 
děti 
První týdenní pobyt pro děti v boudě
Slovanka v Černém dole v termínu
14. - 21. 7. 2018. Týdenního pobytu se
zúčastnilo 31 dětí a 9 dospělých, kteří
vykonávali dozor nad dětmi. Tábor se nesl
v duchu Expedice Archmeides, kdy měly
děti za úkol, pomocí šifer, dojít až
k závěrečnému pokladu. Krom mnohých
turistických výprav se děti naučily také
společenské tance, zažily noční hru, taneční
maratón, soutěžily v talentové show
a mnoho dalšího.



Letní pobyty pro děti 

Druhý týdenní pobyt pro děti v Krasnici
u Přelouče 18. -25. 8. 2018. Týdenního
pobytu se zúčastnilo 31 dětí a 9 dospělých,
kteří vykonávali dozor nad dětmi. Tábor se
nesl v duchu Letopisů Narnie, kdy měly děti
za úkol, pomocí vítězství v celotáborové hře,
porazit Bílou Čarodějnici. Krom mnohých
táborových her si děti užily také výletu
spojeného s přírodním koupalištěm,
přehlídku šermířů, střelbu ze vzduchovky,
třech nočních her a již tradičních Vesta Disco
párty.



Spolkový pes - Muf

4.12.2018 se nám narodil náš spolkový
pejsek a to japonský špic Muf, který
bude sloužit jako pomocník pro děti v
náhradní rodinné péči při akcích našeho
spolku a sociálních terapiích.



Hodnocení spokojenosti 
se službami spolku

Hodnocení spokojenosti se službami
Vesta Pardubice z.s. probíhalo
prostřednictvím online dotazníku na
počátku roku 2019. Hodnocení našich
služeb proběhlo velmi dobře a my jsme
velmi šťastni, že jsou pěstouni s našimi
službami spokojeni.





Kontrola kvality standardů 
sociálně-právní ochrany 
dětí 

V listopadu se v naší organizaci konala státní kontrola
standardů sociálně-právní ochrany dětí.

Kontroloři z Úřadu práce v naší organizaci prováděli
inspekci tři dny a během těchto dnů vyslechli
i názory pěstounů na naši práci.

Přestože jsme se shodli s inspekcí na tom, že v oblasti
některých pravidel v naší organizaci je stále co
zlepšovat, měla kontrola velmi dobrý výsledek.

Nejvíce si vážíme zjištění, že jsme neztratili ani jeden
bod v oblasti přímé práce s klienty.



Finanční zpráva 

Příjmy:

• Státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče: 2 144 000,-

• Dar: 40 000,-

• Jiná forma příjmu: 135 554,-

• Celkem: 2 319 554,-



Finanční zpráva 
Výdaje:

• Režijní materiál: 6 920,-

• Drobný majetek: 20 025,-

• Mzdy: 842 861,-

• Odvody za zaměstnance: 378 176,-

• Ostatní režijní náklady: 56 026,-

• Ostatní výdaje (vzdělávání pěstounů
a respitní péče): 680 682,-

Konečný stav:

• Stav k 31.12.2018

• Zůstatek hotovosti v pokladně: 27 937,-

• Zůstatek na bank. účtu: 541 270,87



Spolupracující 
organizace 
Krajská samospráva:

• Krajský úřad Pardubického kraje

Obecní samosprávy:

• Magistrát města Pardubice

• Městský úřad Chrudim

• Městský úřad Králíky

• Městský úřad Lanškroun

• Městský úřad Přelouč

• Městský úřad Vysoké Mýto

• Městský úřad Žamberk

• Úřad městské části Praha 20



Spolupracující 
organizace 

• Krajské ředitelství Policie ČR

• Krajský soud v Hradci Králové 

• Okresní soud v Chrudimi

• Okresní soud v Pardubicích

• Okresní soud v Ústí nad Orlicí

• Orgány činné v trestném řízení

• Úřad práce ČR



Spolupracující 
organizace 

Externí lektoři

• Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

• Lic. Tomáš Salášek

Externí odborníci

• Mgr. Veronika Faltusová – muzikoterapeutka

• PhDr. Blanka Poslová – klinická psycholožka

• MUDr. Eva Čápová – dětský psychiatr

• MUDr. Eva Miklasová – dětský psychiatr

• MUDr. Milada Radosová – dětský psychiatr

• PhDr. Jana Mervartová – dětská klinická psycholožka, supervizorka



Spolupracující 
organizace
Odborné organizace 

• Dětský domov Pardubice 

• Dětský domov se školou Chrudim 

• Farní charita Litomyšl 

• Krizové centrum J. J. Pestalozziho Chrudim

• Křídla pro pěstouny z.s.

• Poradna pro rodinu Pardubického kraje

• Proximity Ústí nad Orlicí 

Ubytovací a školící prostory

• Penzion Hájenka Seč

• Bouda Slovanka Černý Důl

• Penzion Zámeček Klokočov

• Středisko Krasnice u Litošic

• Ubytovací a školící prostory

• Chata Antonín Rostejn



Děkujeme našim 
sponzorům za 

jejich podporu!



Děkujeme našim 
sponzorům za jejich 

podporu!


