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Vážení a milí přátelé, 

také letošní rok jsme prožívali ve zvláštním kovidovém režimu. I když jsme už věděli, jak na to (co nás čeká), stejně
byl tento čas pro nás všechny – pěstounské rodiny, pracovníky Polárky a náš širší pracovní tým – náročný. Kde
hledat energii a motivaci v tak nelehké době? 

Snažili jsme se pěstouny i jejich děti podporovat nejen obvyklými způsoby, ale třeba i tím, že jsme prostřednictvím
Nadace Naše dítě získali pro děti repasované notebooky na online výuku. Za podporu jsme nadaci velmi vděční.
Agentura Orange ve spolupráci s Futurum Ostrava vykouzlila navíc pro děti z našich pěstounských rodin vánoční
Strom splněných přání. Děkujeme 😊

Zdokonalili jsme se v online vzdělávání pěstounů a nabídli jsme navíc i tři webináře pro širokou veřejnost. Jejich
lektoři Mgr. Jiří Halda a PhDr. Lidmila Pekařová jsou známí odborníci a praktici zaměření na výchovu dětí a jejich
webináře měly pozitivní odezvy. Velký dík patří rovněž terapeutům, kteří se v online prostředí i osobně intenzivně
potkávali s našimi rodinami.

I v tomto období se nám podařily zrealizovat víkendové vzdělávací akce pro pěstounské rodiny s doprovodnými
animačními programy pro děti. Kromě letního tábora se ke konci roku uskutečnilo několik akcí jenom pro děti.
Menší děti si tak mohly v předstihu prožít ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Bílovci Vánoce i s jejich
přípravou a radostnou nadílkou. Dospívající děti se zase díky finanční podpoře společnosti Heimstaden měly
příležitost setkat na víkendové akci zaměřené na bezpečnost v kyberprostoru.

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje jsme nadále provozovali pěstounský sklad. Zájemci ho především
využívali v době, kdy byly obchody zavřené. Koncem roku jsme sklad přestěhovali z Výškovic přímo do sídla
Polárky.

Vytvořili jsme venkovní posezení a dětský koutek – místo, kde můžeme pobývat s dětmi během vzdělávání
pěstounů, při kontaktech dětí s biologickými rodiči a realizovat další možné vyžití. 

Mohli jste se s námi setkat na zámku v Kuníně, kde jsme aktivně přispěli k doprovodnému programu Dne rodin, a
také jste nás možná zaregistrovali v krátkých reportážích Českého rozhlasu, televize Polar nebo ve spotech
kampaně Dejme dětem rodinu. Spolupracovali jsme s odborníky z jiných doprovodných organizací, předávali si
zkušenosti a společně jsme připomínkovali změnu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

SLOVO ŘEDITELKY
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https://www.facebook.com/agenturaorangesro/?__cft__%5b0%5d=AZW7Ifakgty4LQwFT8Dg80ZtAcV3BXQzVECdMOAgUXZ9wOAzFKNl2FGTuyf2xw8PqekK0ZdoStpItTulHNg9UTFwRE1wgIU-98P6MgG0ZXc3noeG9h-yK7VGnldr58vW2m5_cNUL2kVxIekqIph8kMKp72jhl5BJ0d_EjbRkwvShTUpEDRedkICzR4TmqX3Q2sU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/futurumostrava.cz/?__cft__%5b0%5d=AZW7Ifakgty4LQwFT8Dg80ZtAcV3BXQzVECdMOAgUXZ9wOAzFKNl2FGTuyf2xw8PqekK0ZdoStpItTulHNg9UTFwRE1wgIU-98P6MgG0ZXc3noeG9h-yK7VGnldr58vW2m5_cNUL2kVxIekqIph8kMKp72jhl5BJ0d_EjbRkwvShTUpEDRedkICzR4TmqX3Q2sU&__tn__=kK-R


V tomto roce jsme oslavili 5 let existence Polárky, která navázala na dlouholeté Sdružení pěstounů Ostrava. Ráda
bych poděkovala svým kolegyním, kterým se podařilo úspěšně dokončit dlouhodobý komplexní vzdělávací program
zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči pod vedením PhDr. Jany
Kovařovicové, a tím získat větší důvěru ve svou profesi a být tak více nápomocny svým rodinám. Velice si vážím
jejich obětavé práce a udržení stabilního týmu, který má svou hodnotu. 

Děkuji všem, kteří se zapojili do činnosti Polárky a taky všem našim příznivcům, podporovatelům a dárcům. Velké
poděkování náleží hlavně pěstounským rodinám za jejich spolupráci.

V příštím roce chceme nadále poskytovat kvalitní podporu pěstounským rodinám, plnit poslání Polárky a
zefektivňovat procesy v organizaci. Cílem pro další období je obstát v krizi, která se zřejmě v nadcházejícím čase
ještě více projeví v naší zemi.
 
Ještě jednou děkuji Vám všem za Vaši důvěru a věrnost naší organizaci, a to upřímně.

Anna Lazecká, ředitelka organizace
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Do Polárky jsme s babičkou přešly z jiné organizace asi před 3 roky. Hned na prvním školení pro babičku jsem se
seznámila s dalšími dětmi, které jsou taky v pěstounské péči. Děcka i Polárka jsou fajn a baví mě s nimi jezdit na
různé akce, třeba na tábory a víkendovky. 

Moc mě mrzelo, že jsem letos o prázdninách nemohla jet s Polárkou na tábor, protože byl ve stejném termínu jako
jiný, na který pravidelně jezdím. Od babičky vím, že mi Polárka na tábor přispěla, jinak bych na něj asi nemohla jet.
S kamarády z Polárky jsem se aspoň viděla na školeních, na které s babičkou jezdíme. A taky jsem s nimi v
kontaktu, i když zrovna žádné akce nejsou. Nejvíc se mi letos líbilo v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde byl i bazén, a
taky na Skalce, kde je spousta zábavných atrakcí. Prostě mám díky Polárce spoustu hezkých zážitků a myslím, že
jich ještě hodně bude.

S mou klíčovou pracovnicí máme moc hezký vztah. Snaží se vždy vyřešit problémy, které s babičkou máme. Když
potřebuji, tak se vůbec nebojím se na ni obrátit o pomoc. Pomohla nám získat příspěvek z nadace, abych mohla
chodit do volejbalu. Taky zajistila, abych mohla jít na pro mě důležitou operaci a tuto operaci zaplatila zdravotní
pojišťovna. Je super, že se k nám přidala, když jsme měli školní výlet na kolech. Neměli jsme k paní učitelce
druhého dospělého a já ji poprosila, jestli by mohla s námi jet, jinak bychom zůstali ve škole.

Vždy se na akce s Polárkou těším. Myslím, že jsou tady skvělí lidé. A taky skvělé sociální pracovnice, které jsou tu
pro nás a dělají hodně věcí navíc, aby nám pomohly.

(Adélka, 14)

ROK S POLÁRKOU OČIMA ADÉLKY



ROK V ČÍSLECH
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NAŠI DÁRCI, PODPOROVATELÉ 
A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Agentura Orange
Asociace Dítě a Rodina
Darujme.cz
Dům dětí a mládeže Bílovec
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
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finančním nebo věcným darem
firemním partnerstvím
zapojením se jako dobrovolník

 

Jak můžete podpořit naší činnost:

 
 



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

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
Členové spolku:     Mgr. Anna Lazecká, RNDr. Pavel Lazecký, Mgr. Martin Hofman
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EXTERNÍ ODBORNÍCI
Mgr. Zdenka Štefanidesová
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Pavel Němčík


