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Úvodní slovo ředitele
Vážení pěstouni, děti, kolegyně a příznivci naší organizace, rok
2020 byl pro mnohé z nás plný nových zkušeností, jež nám
přinesla omezení, která jsme v moderní historii doposud nezažili.
Ať už si to připouštíme nebo ne, situace spojené s COVID – 19
zasáhly do života každého z nás a stejně tak i do života naší
organizace. Ještě na začátku roku 2020 jsme byli pevně
přesvědčeni, že začíná další rok, ve kterém si společně
s dětmi i pěstouny užijeme mnoho společných chvil při konání
našich tradičních akcí. Avšak vládní omezení většinu z těchto akcí
zakázala, a tak jsme my, společně s dětmi i pěstouny, museli přejít
do online světa, ve kterém jsme se v loňském roce nejen
vzdělávali, ale také setkávali. I přes velkou nepřízeň osudu se nám
ale společně s pěstouny i dětmi podařilo najít odvahu a uspořádat
letní pobyt pro děti a následně víkendový pobyt pro starší děti.
Jsme moc rádi, že jsme to dokázali, protože až v dnešní době
dokážeme plně ocenit nesmírnou důležitost osobního kontaktu,
a to nejen mezi dospělými a dětmi, ale právě mezi dětmi
navzájem. Krom pobytových akcí jsme pořádali také online školení,
která přes náš původní strach a děs dopadla na výbornou a stejně
tak i další online akce. Opravdu jsme se snažili dětem nahradit co
jen šlo, proto jsme uspořádali dva Dny s Vestou, které jsme si
náramně užili. Nesmím také opomenout naše aktivity v rámci
Týdne pro pěstounství a mnohé další.

Mám-li zhodnotit uplynulý rok, musím říct, že pro naši organizaci
byl, i přes všechny vládní omezení, rokem nesmírně úspěšným.
V naší organizaci jsme přivítali novou kolegyni a společně s ní
během roku také nových 13 rodin a tak nezbývá než popřát Vestě,
aby v tomto trendu i nadále pokračovala. Vám všem jménem naší
organizace děkuji za přízeň a těším se na další spolupráci.

PhDr. Zdeněk Čermák, ředitel
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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, kancelář
sociálních pracovníků a nově také
školící místnost.



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 2020 uzavřel 13 nových dohod o 
výkonu pěstounské péče. V roce 2020 bylo provedeno v 
pěstounských rodinách 385 šetření. 

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

Cíl byl splněn – spolek v roce 2020 zorganizoval 2 online víkendy
spojené se vzděláváním pro 100 pěstounů, 2 jednodenní vzdělávání
pro 25 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 Zvyšování úrovně obecného povědomí o náhradní rodinné
péči za pomoci osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Cíl byl splněn – spolek pořádal dvě online akce pro veřejnost,
zúčastnil se Týdne pro pěstounství a dalších akcí.

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 2020 realizoval 2 víkendové respitní
akce a jednu letní – sedmidenní respitní pobyt. Celkem se
respitních akcí zúčastnilo 80 dětí.



Organizační struktura 
spolku 

Vedení spolku

PhDr. Zdeněk Čermák - ředitel

Mgr. Šárka Junasová - vedoucí soc. pracovníků

Sociální pracovnice

Mgr. Martina Dvořáková

Mgr. Jaroslava Fořtová

Mgr. Lucie Brůnová

Vedoucí kanceláře

Bc. Tereza Zítková

Asistentky

Hana Dušková a další



Akce spolku

V roce 2020 jsme měli, s ohledem na karanténní opatření,
akcí méně, ale zvládli jsme vše dohnat pomocí online
prostoru.

• Karanténní výzva

• Šití roušek

• Jednodenní vzdělávací akce

• Víkendové online vzdělávací akce

• Dny s Vestou

• Den na farmě

• Víkendový pobyt pro děti

• Letní pobyt pro děti

• Týden pro pěstounství

• Podpůrná skupina

• Vánoční poselství



Šití roušek

• Na jaře roku 2020 část našeho týmu šila
roušky pro potřebné.

• Celkem bylo ušito 800 roušek.

• Celkem 10 dní.

• Celkem 4 ruce.

• Rouškami jsme podpořili neziskové
organizace z našeho okolí, například
Azylový dům pro muže v Pardubicích,
Domácí agenturu zdravotní péče Včelka
a samozřejmě také naše pěstouny a jim
svěřené děti.



Karanténní výzva

Když nám v loňském roce v březnu
oznámili, že končí škola a už se do ní
nepůjde, ihned jsme nastartovali naši
karanténní výzvu. Děti každý den plnily
čtyři zábavné aktivity, které se vždy
skládaly z tvoření, vaření, pohybové
aktivity a čtení.



Víkendové online 
vzdělávací akce 

V roce 2020 bohužel nebylo možné organizovat
naše oblíbené vzdělávací víkendy prezenční
formou, a proto jsme museli přejít do online
prostoru, a to hned v květnu 2020.

Během roku 2020 jsme tak měli možnost se
společně s pěstouny vzdělávat v tématech
bezpečného užívání internetu, kriminality
páchané na dětech, blížící se zletilostí dětí
v pěstounské péči a mnohé další.



Dny s Vestou 

„Koronavirus“, a s ním spojená opatření,
nás donutily zrušit dva víkendové
pobyty pro děti.

My jsme se ale nedali a místo
červnového víkendu jsme uspořádali
dva Dny s Vestou, během kterých jsme
si užili vodního parku, zábavního parku,
diskotéky a muzikoterapie.



Den na farmě Brůna

V roce 2020 jsme se poprvé prezentovali na
Dni s farmou Brůna a moc jsme si to užili.

Byl to krásný den plný zábavy, ale také
ponaučení o tom, jak se starat o hospodářská
zvířata a vyzkoušeli jsme si i jízdu na traktoru!

Náš stánek navštívilo více než 100 dětí a mezi
nimi samozřejmě nechyběly ani děti našich
pěstounů.



Letní pobyt pro děti 

Letní pobyt pro děti na Slovance v roce
2020 trval krásných 7 dní.

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

Akce to byla vskutku vydařená, protože
jsme odehráli skoro 40 her, protančili
3 noci, projeli jsme se vláčkem
a navštívili zábavní park.



Víkend pro děti 

S ohledem na vládní opatření se nám v roce 2020
podařilo uspořádat jeden pobytový víkend pro
děti, a to v Rostejně.

Během víkendu jsme trénovali naši soběstačnost,
vařili, grilovali, povídali si o tématech blížící se
dospělosti a také si užili mnoho prima zábavy.



Týden pro pěstounství 

V září se uskutečnil již tradiční Týden pro
pěstouny. V rámci tohoto týdne se naše
organizace zapojila dvěma online
aktivitami, a to seminářem pro zájemce
o pěstounskou péči a seminářem o šikaně.

Společně s ostatními organizacemi jsme se
pak sešli v prostorách krásného zámku
v Moravské Třebové.



Podpůrná skupina 

• Od září se pravidelně schází podpůrná
skupina pro starší dětí v pěstounské péči
pod vedením Mgr. Šárky Junasové.

• Cílem skupiny je to, aby spolu děti
neztratily kontakt a měly dostatek
podpory v dobách sociální izolace.

• Skupinu průběžně navštěvuje 6 - 8 dětí.



Vánoční poselství

Letos bohužel nebylo možné naše
každoroční vánoční setkání uspořádat.

Náš ředitel spolu se svým týmem ale nahrál
báječné video, ve kterém zvěstuje vánoční
poselství.

Video najdete na našem Youtube kanále.



Spolkový pes – Muf
a spolková kočka Mourek

Muf neboli také Mufič je náš nejmladší,
ale zároveň také nejvěrnější účastník
všech spolkových akcí v roce 2020.

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

V roce 2020 jsme do našeho spolkového
zvěřince pořídili ještě terapeutickou
kočku Mourka. Doufáme, že i ona bude
dětem dělat radost a pomůže jim při
sezeních.



Hodnocení spokojenosti 
se službami spolku

Hodnocení spokojenosti se službami
Vesta Pardubice z.s. probíhalo
prostřednictvím online dotazníku
na počátku roku 2021. Hodnocení našich
služeb proběhlo velmi dobře a my jsme
velmi potěšeni, 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. 75% ANO,
25% NEVYUŽÍVÁM

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



Finanční zpráva 

PŘÍJMY:

NEDAŇOVÉ 

SPVPP 2.936.000,-

Dary

PODLÉHAJÍCÍ DANI

Příspěvky pěstounů, fakturace 81.463,-

Úroky z běžného účtu 188,80,-

CELKEM

3.017.652,-



Finanční zpráva 

VÝDAJE

Režijní materiál 697.917,94,-

Ostatní (vstupy, platby za ubytování atp.) 

Daně (srážková, zaměstnanecká daň) 206.979,-

Mzdy pracovníků 1.191.255,-

Ostatní režijní výdaje 122.106,-

Odvody (sociální, zdravotní, atp.) 548.157,-

Nedaňové výdaje - stravenky 50.050,05

Celkem 2.816.465,-



Finanční zpráva

Stav k 31.12.2020

Rozdíl 201.187,-

Pokladna 20,-

Účet 1.009.792,-



Spolupracující organizace 

• Krajský úřad pro Pardubický kraj

• Obecní úřady s rozšířenou působností
Pardubického kraje, Trutnov a Dobruška

• Okresní soudy

• Policie ČR

• Úřad práce

• Proximity Ústí nad Orlicí

• Psychologické služby v rámci Pardubického kraje
atp.



Děkujeme našim sponzorům
za jejich podporu v roce

2020!


