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Úvodní slovo předsedy 
spolku

Vážení pěstouni, děti, kolegyně a příznivci naší organizace,

rok se opět s rokem sešel, a tak je naší milou povinností ten
loňský zbilancovat a podívat se, jaký kus cesty jsme všichni
společně s Vestou ušli.

Rok 2019 byl pro naši organizaci rozhodně rokem pracovním,
plným změn, kontrol a různých jiných překvapení, které jsme
se všichni rozhodli vzít především jako výzvu.

O tom, jaký byl rok 2019 ve Vestě nejlépe hovoří čísla, která
jasně ukazují na to, že jsme v roce 2019 uzavřeli 10 nových
dohod o výkonu pěstounské péče, jedna dohoda skončila
výpovědí a 3 dohody úspěšnou zletilostí dětí, z čehož máme
vlastně největší radost.

Zásadní je také to, že rok 2019 se nesl v duchu mnoha akcí,
které náš spolek pořádal, což byly 3 víkendy pro děti, 1 letní
pobyt pro děti, 3 víkendy pro pěstouny a jedno setkání
o Vánocích.

Pro ten další rok si přejeme jen dvě věci a to, abychom byli
všichni zdraví, a aby byl minimálně tak úspěšný jako ten
loňský.

PhDr. Zdeněk Čermák, předseda
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Základní údaje spolku 

Založení spolku:      26.7.2017

Sídlo organizace:    Čepí 38, 533 32

Sídlo kanceláře:      Milheimova 611, Pardubice, 530 02

Telefon: 732 207 344

Web: www.vestapardubice.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 a 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). 

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:



Cíle spolku a jejich vyhodnocení 
Cíl Vyhodnocení 

Cíl č. 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.

Cíl byl splněn – spolek v roce 2019 uzavřel 10 nových 
dohod o výkonu pěstounské péče. V roce 2019 bylo 
provedeno v pěstounských rodinách 381 šetření. 

Cíl č. 2 - Zvyšování rodičovských kompetencí pěstounů
prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

Cíl byl splněn – spolek v roce 2019 zorganizoval 3
víkendy spojené se vzděláváním pro 89 pěstounů, 3
jednodenní vzdělávání pro 7 pěstounů a realizoval také
vzdělávání individuální formou.

Cíl č. 3 - Pomáhat prostřednictví 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.

Cíl byl splněn – spolek zprostředkovával v rámci
poradenství kontakty na návazné služby, realizoval
sociální terapii a poskytoval také základní a rozšířené
sociální poradenství v souladu s potřebami
jednotlivých rodin.

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

Cíl byl splněn – spolek v roce 2019 realizoval tři
víkendové respitní akce a jednu letní – desetidenní
respitní pobyt. Celkem se respitních akcí zúčastnilo
110 dětí



Organizační struktura 
spolku 

Vedení spolku

PhDr. Zdeněk Čermák - předseda

Mgr. Šárka Junasová - zástupkyně

Sociální pracovnice

Mgr. Martina Dvořáková

Mgr. Jaroslava Fořtová

Lenka Latková

Asistentky

Bc. Tereza Zítková

Hana Dušková a další



Akce spolku

• Jednodenní vzdělávací akce  

• Víkendové vzdělávací akce 

• Víkendové respitní pobyty pro děti

• Letní respitní pobyt pro děti 

• Vánoční posezení 



Jednodenní vzdělávací akce 

Jednodenní vzdělávací akce pořádáme v
pravidelných intervalech vždy v sobotu od 9:00
do 17:00.

Osoby pečující mají možnost během tohoto
semináře získat 8h vzdělávání.

V roce 2019 se tímto způsobem vzdělávalo
průměrně 7 osob pečujících a zájem o tyto
vzdělávací akce neustále roste.



Víkendové vzdělávací akce 

V roce 2019 pořádal spolek tři víkendové vzdělávací
akce a to v květnu a v říjnu.

V rámci květnového víkendu se pěstouni vzdělávali
zejména v právním povědomí novel týkajících se
pěstounské péče.

V rámci prvního říjnového víkendu měli pěstouni
jedinečnou možnost vyzkoušet si skutečně
autentickou první pomoc.

Při druhém říjnovém víkendu zase zažili muzikoterapii
a dozvěděli se také, jak se postarat o zdraví své
a zdraví svěřených dětí.

Děti si během vzdělávání užily mnoho zážitků
v zábavních parcích, při procházce na Seči nebo
návštěvě zoo.



Víkendové akce pro děti 

V roce 2019 náš spolek pořádal tři víkendové akce
pro děti.

První z nich byl víkend v Krasnici, kde jsme si užili
báječného jarního počasí a krásných procházek.

V rámci druhého víkendu v Hroubovicích jsme si
užili nejen nádherného bazénu, ale věnovali jsme
se také výuce samostatnosti u menších dětí.

Třetí víkend v Rostejně byl věnován prevenci
sociálně-patologických jevů pro děti starší 12 let.



Letní pobyt pro děti 

Letní pobyt pro děti na Slovance v roce
2019 trval krásných 10 dní.

Děti během této doby soutěžily v
celotáborové hře s tématem Pokémoni.

Akce to byla vskutku vydařená, protože
jsme odehráli skoro 60 her, protančili 3
noci, navštívili jsme Sněžku i zábavní
park.



Vánoční setkání rodin

Již potřetí se první víkend v prosinci konalo
Vánoční setkání rodin ve Lhotě pod
Přeloučí.

Toto setkání se, jako každý rok, neslo
v krásné vánoční atmosféře.

Na děti čekala bohatá vánoční tombola a na
dospělé zase vzájemné ochutnávky cukroví.

Chybět nesměl samozřejmě ani tanec na
vánoční písně.



Spolkový pes - Muf

Muf neboli také Mufič je náš nejmladší,
ale zároveň také nejvěrnější účastník
všech spolkových akcí v roce 2019.

S dětmi i pěstouny zvládl úplně všechno
na co si můžeme vzpomenout, od
horských túr, přes jízdu lanovkou
a dokonce až po věštění budoucnosti
:-D.



Hodnocení spokojenosti 
se službami spolku

Hodnocení spokojenosti se službami
Vesta Pardubice z.s. probíhalo
prostřednictvím online dotazníku na
počátku roku 202%. Hodnocení našich
služeb proběhlo velmi dobře a my jsme
spokojeni s tím, že jsou naši pěstouni
spokojeni.

Otázka Procenta

Pracovník rodiny je s naší rodinou v
pravidelném kontaktu.

100% ANO

S přístupem pracovníka rodiny jsem
spokojený/á.

100% ANO

Pracovník rodiny mi v případě potřeby
dokáže poradit.

100% ANO

K pracovníkovi rodiny mám důvěru. 100% ANO

S kvalitou víkendového vzdělávání pro
pěstouny jsem spokojený/á.

90% ANO, 10%
NEVYUŽÍVÁM

S kvalitou jednodenního vzdělávání jsem
spokojený/spokojená (soboty).

65% ANO, 35%
NEVYUŽÍVÁM

S kvalitou individuálního vzdělávání jsem
spokojený/á (domácí vzdělávání)

60% ANO, 40%
NEVYUŽÍVÁM

S kvalitou akcí pro děti jsem spokojený/á 60% ANO, 40%
NEVYUŽÍVÁM

Web, Facebook spolku se mi zdá přehledný 90% ANO, 5% NE, 5%
NEVYUŽÍVÁM



Finanční zpráva 

PŘÍJMY:

NEDAŇOVÉ 

SPVPP 2.372.000,-

Dary 110000,-

PODLÉHAJÍCÍ DANI

Příspěvky pěstounů, fakturace 162.000,-

Úroky z běžného účtu 159,32

CELKEM

2.644.159,-



Finanční zpráva 

VÝDAJE

Režijní materiál 111.337,02

Ostatní (vstupy, platby za ubytování atp.) 621.576,27

Daně (srážková, zaměstnanecká daň) 118.296,32

Mzdy pracovníků 1.102.186,-

Ostatní režijní výdaje 86.160,-

Odvody (sociální, zdravotní, atp.) 355.666,-

Nedaňové výdaje - stravenky 9.520,-

Celkem 2.404.742,-



Finanční zpráva

Stav k 31.12.2019

Rozdíl 239.417,-

Pokladna 33.438,-

Účet 775.187,-



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



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

• ČČK pobočka Chrudim 

Externí odborníci

• Mgr. Veronika Faltusová – muzikoterapeutka

• PhDr. Blanka Pöslová – 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 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

• Zámeček Hroubovice 

• Chata Antonín Rostejn



Děkujeme našim sponzorům za jejich finanční podporu: 

Společnosti Rec projekt za 50000,- ze kterých byly podpořeny akce 
spolku a nákup pomůcek pro terapii. 

Společnost SEV.EN EC za 50000,- generálnímu sponzorovi Letního 
pobytu pro děti a Víkendového pobytu v Krasnici. 

Děkujeme manželům Faltovým za 10000,-, které jsme využili při 
nákupu sportovního vybavení.

Děkujeme také všem dalším dárcům, kteří podpořili naše akce 
například formou odměn.  


