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Úvodní slovo ředitele

Vážení pěstouni, milé děti, kolegyně a příznivci našeho spolku, jak jistě víte, i začátek roku 2021 byl
plný nejistoty, která byla spojená se sílící pandemií COVID 19 a různými opatřeními, které k této
pandemii neodmyslitelně patřily. Tato opatření zasáhla i fungování naší organizace, když jsme museli
zrušit jarní akce pro děti i pěstouny. V létě a na podzim jsme však již jeli podle plánu a já sem za to
na nás na všechny velmi pyšný. Při vzpomínkách na uplynulé dva roky nemohu nevzpomenout, že
pěstouni stejně tak jako organizace, které s nimi spolupracují, museli pandemii zvládnout ve
vzájemné spolupráci bez jakékoliv pomoci ze strany státu. I když se to dnes zdá ve světle všech
mediálních zpráv možná až neuvěřitelné, realita je prostě taková, že na doprovázející organizace se
naprosto zapomnělo, přestože naše činnost nebyla dotčena žádným vládním opatřením a musela
probíhat dle zákona, nedostali jsme podporu ani v podobě testů, ochranných pomůcek, odměn pro
zaměstnance, zkrátka nic. O to více mě hřeje, jak dobře a profesionálně jsme celou pandemii
společně s našimi pěstounskými rodinami zvládli. Přestože tato výroční zpráva má hodnotit rok
2021, nemohu se nevyjádřit k realitě, ve které žijeme v roce 2022, kdy se ze dne na den proměnila
doba pandemická na dobu válečnou. V naší zemi se aktuálně pohybuje cca 200 tisíc válečných
uprchlíků, kteří potřebují především naší podporu nebo minimálně toleranci, přistupujme k nim
prosím jako k lidem, kteří aktuálně prožívají něco, co si již nikdo z nás nepamatuje, válečné trauma.
A dělejme to prosím nejen pro ně, ale i pro sebe, protože jak se nyní ukazuje, nikdo z nás dnes
nemůže s jistotou říct, že zítra nebude potřebovat podporu a toleranci jiného národa.

PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák
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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. Mgr. 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 také
konferenční místnost.



Poslání a cílová skupina 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:
• Dítě, které požádá o ochranu svých práv

• Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče

• Pěstouni (včetně osob v evidenci a poručníků)



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 2021 uzavřel 7 nových dohod o
výkonu pěstounské péče. V roce 2021 bylo provedeno v
pěstounských rodinách 388 šetření.

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

Cíl byl splněn – spolek v roce 2021 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 – personální základna spolku se rozrostla o kariérovou
poradkyni, psychologa a dvě specialistky na problematiku
sociálního bydlení. Spolek poskytoval poradenství v souladu s
prováděcí vyhláškou k ZSPOD, zprostředkoval kontakty na návazné
služby.

Cíl č. 4 Zvyšování úrovně obecného povědomí o náhradní rodinné
péči za pomoci osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Cíl byl splněn – spolek pořádal rozhovory s odborníky z oboru, které
jsou dostupné na našem Youtube kanále, dále se zúčastnil Týdne
pro pěstounství a dalších doprovodných 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 2021 realizoval 3 víkendové respitní
akce a jednu letní – desetidenní respitní pobyt. Celkem se
respitních akcí zúčastnilo 67 dětí.



Organizační struktura spolku 

• Ředitel a psycholog: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák 

• Vedoucí sociálních pracovníků: Mgr. Šárka Junasová

• Sociální pracovnice: Mgr. Martina Dvořáková, Mgr. Jaroslava Fořtová

• Sociální pracovnice a kariérová poradkyně: Mgr. Lucie Brůnová 

• Vedoucí kanceláře: Bc. Tereza Zítková 

• Pracovníci respitní péče 



Akce spolku

V roce 2021 nás sice stále provázela vládní epidemiologická opatření, ale my jsme i přesto zvládli spoustu akcí
pro naše pěstouny a jejich děti. Některé vzdělávací víkendy proběhly online, na podzim probíhaly vzdělávací
akce však již prezenčně. Zúčastnili jsme se Burzy filantropie a Mgr. Šárka Junasová pomáhala na Moravě
zasažené tornádem jako krizový intervent.

• Jednodenní vzdělávací akce  

• Víkendové vzdělávací akce 

• Dny s Vestou 

• Den na farmě 

• Víkendové pobyty pro děti

• Letní pobyt pro děti 

• Týden pro pěstounství

• Vánoční poselství



Jednodenní vzdělávací akce

Pro naše pěstouny jsme připravili mimo jiné jednodenní vzdělávací
akce. Jedna byla realizována on-line na téma Volný čas.

V září jsme se společně potkali v našich prostorách a věnovali se
tématu Aktuality v pěstounské péči – novela ZSPOD.



Víkendové online i prezenční vzdělávací akce 

V roce 2021 jsme na jaře uspořádali online vzdělávací víkend a na
podzim jsme zvládli školit i prezenčně, a to dokonce na dvou víkendech.
Ty proběhly na našem oblíbeném zámečku v Klokočově.

Během roku 2021 jsme měli možnost se společně s pěstouny vzdělávat
v tématech Sexuality dětí v pěstounské péči a zvládli jsme podrobně
probrat Novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a Metodiku
kontaktů pro náhradní rodinou péči.



Dny s Vestou 

„Coronavirus“, 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 navštívili Choltické slavnosti a také
indiánské obydlí, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací,
namalovali si vlastní totemy a také opekli buřty.



Den na farmě Brůna

V roce 2021 jsme navázali na loňský rok a účastnili se Dne 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 2021 trval krásných 10 dní.

Děti během této doby soutěžily v celotáborové hře, která se
odehrávala na území Zdenlandie a úkolem bylo provdat svou princeznu
za krále Zdenislava.

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

Letní pobyt pro děti se uskutečnil za finanční podpory Elektrárny
Chvaletice a paní Aleny Kolmanové. Za jejich finanční dary děkujeme!



Víkendy pro děti 

I přes vládní opatření se nám na podzim roku 2021 podařilo uspořádat
dva pobytové víkendy pro děti, a to v Rostejně a v Trpišově.

Během víkendů jsme se staršími dětmi trénovali jejich soběstačnost,
vařili, grilovali, a hlavně si povídali o tématech blížící se dospělosti, ale
také si všichni užili mnoho zábavy.

Víkendy byly finančně podpořeny donátory, které oslovil náš projekt
„Podpora samostatného života“ v rámci Burzy filantropie. Za
poskytnuté finanční prostředky velice děkujeme, bez nich bychom dva
víkendy nemohli realizovat.



Týden pro pěstounství 

V září se uskutečnil již tradiční Týden pro pěstounství. V rámci tohoto
týdne se naše organizace zapojila především seriálem na svém online
Youtube kanále. Odvysílali jsme pět podcastů, seznámili v nich
veřejnost se základními informacemi o pěstounství.

Týden měl letos heslo „Rozběhneme pěstounství“ a i my jsme běželi –
pro Sáru.



Vánoční poselství

Letos bohužel, stejně jako v loňském roce, nebylo možné naše
každoroční vánoční setkání uspořádat.

Ředitel spolu se svým týmem ale nahrál báječné video, ve kterém
zvěstují společně vánoční poselství.

Video najdete na našem Youtube kanále.



Centrum vzdělávání 

V druhé polovině roku 2021 vzniklo naše Centrum vzdělávání. V tomto
roce jsme vyškolili 13 pracovníků různých profesí sociálních služeb a
sociálně-právní ochrany dětí.

Mimo jiné se nám podařilo získat několik akreditací MPSV, školení jsou
realizována nejen osobní formou, ale také v online prostoru.

V roce 2021 jsme nezaháleli ani v oblasti školení pro pěstouny a do
naší nabídky přidali další zajímavá témata.



Dobrovolnictví 

V roce 2021 jsme navázali spolupráci s dobrovolnickým centrem
DOBROKONEP, které nám pomáhalo vyhledávat dobrovolníky pro děti
z našich pěstounských rodin. Využívali jsme zejména možnost
doučování dětí, které probíhalo buď on-line nebo v osobně v našich
prostorách.

V roce 2021 jsme společně našli dobrovolníky pro 5 dětí, z důvodu
pandemickým opatření jsme zvládli doučovat. Pěstouni, děti
i dobrovolníci se naučili pracovat v online prostoru.

Moc děkujeme za spolupráci!



Hodnocení spokojenosti se službami spolku

Hodnocení spokojenosti se
službami Vesta Pardubice z.s.
probíhalo prostřednictvím online
dotazníku na počátku roku 2022.

Hodnocení našich služeb
proběhlo velmi dobře a my jsme
spokojeni, že jsou naši pěstouni
spokojeni.

Otázka Procenta

Pracovník rodiny je s námi v pravidelném kontaktu. 100% ANO

S přístupem pracovníka rodiny jsem spokojená/ý. 100% ANO

Pracovník rodiny mi v případě potřeby dokáže
poradit.

97, 7% ANO
2,3 % ASI ANO

K pracovníkovi rodiny mám důvěru. 97,7 % ANO
2,3 % Nedokážu posoudit

S kvalitou online vzdělávání pro pěstouny jsem
spokojená/ý.

97,7 % ANO
2,3 % Nevyužívám

S kvalitou individuálního vzdělávání pro pěstouny
jsem spokojená/ý.

83,7 % ANO
16,3 % Nevyužívám

S kvalitou akcí pro děti jsem spokojená/ý. 62,8 % ANO
37,2 % Nevyužívám



Hodnocení spokojenosti se službami spolku: 
Co byste vzkázali Vestě?
• Jen tak dál, konečně jsme našli někoho, komu můžeme věřit!

• Spokojenost

• Za vše, co dělají nejen pro naši rodinu ale hlavně pro děti, co to opravdu potřebují, moc děkuji

• Jste bezva jen tak dál . Děkujeme

• Moc Vám všem děkujeme za spolupráci. Jsme upřímně rádi, že Vás máme!! Do dalších let Vám přeji hlavně zdravíčko, výdrž s námi všemi a spoustu spokojených pěstounů jako jsme my!!

• Jste super…..

• Využívám víkendové vzdělávání, s kterým jsem plně spokojena.

• Velice si vážím práce všech pracovníku této organizace, zvláště p. Junasové, děkuji za laskavý přístup.

• Moc děkuji za Vaší práci, jste odborníci na správném místě 🤗

• Jste všichni super lidičky děkuji

• Jste supr ❤️

• Jsme moc spokojeni. I Kuba s programem při vzdělávání - v sobotu - výlety.

• Přeji mnoho úspěchů organizaci Vesta.

• Jen tak dál, děkuji

• Jste úžasní, děkujeme.

• Jste zlatíčka a já jsem vám moc vděčná ❤️

• Moc děkuji za veškerou pomoc a podporu, kterou mi dáváte

• Děkujeme, že nám radíte a pomáháte. Jste super lidičky.

• Záchranná vesta, moc děkuji za vaši práci. Ať se jen daří ❤️

• Jste Všichni super !!!

• Jste úžasní a děkujeme za vše ....



Finanční zpráva 

Komplexní finanční zprávu lze stáhnout na tomto
odkazu. Nebo ji naleznete na našich webových
stránkách v sekci „Ke stažení“

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/d7b733596ee4fc09f3b6e5d2d4335e24/200000698-213a7213a9/prilohy_31641.zip?ph=2fc087ffe4


Spolupracující organizace 

• Krajský úřad pro Pardubický kraj

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

• Okresní soudy

• Policie ČR

• Úřad práce

• Proximity Ústí nad Orlicí

• Psychologické služby v rámci Pardubického kraje



Děkujeme našim sponzorům za jejich 
podporu v roce 2021!

Mgr. Miluše Horská
Alena Kolmanová 


