
 
Vážené dámy a pánové, 
 
je tu konec roku a já mám milou povinnost zhodnotit první rok činnosti 
našeho občanského sdružení Křídla pro pěstouny. Co nám rok 2013 při-
nesl a čím nás obohatil? 
Uspořádali jsme několik aktivit pro celé pěstounské rodiny, zaměřili se 
na vzdělávání nás, náhradních rodičů. Pokud budeme více znát a vědět, 
daleko lépe můžeme pomoci dětem, které jsme přijali. Lépe jim porozu-
mět a pochopit jejich potřeby.  
Nicméně ani na děti jsme nezapomínali, víkendová setkání byla organi-
zována tak, aby se nejen dospělí dozvěděli spoustu nových informací, 
ale aby se odreagovaly i děti od všedních starostí a měly možnost aktiv-
ního odpočinku. 
Rok 2013 končí a já, jako předseda organizace, si moc přeji, aby se nám 
povedlo udržet ji při síle a aby se mezi nás nebáli přijít noví náhradní 
rodiče, kteří nechtějí být se svými starostmi samy. 
Do dalšího, právě začínajícího roku 2014, nám všem přeji mnoho úspě-
chů a dobrých dní plných pohody.                            

                                  Marcela Norková  
 předsedkyně sdružení  

Telefon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL  



Nejvyšší orgán sdružení: 
Valná hromada řádných členů sdružení 
 
 
Výbor sdružení: 
1. Předseda sdružení – Marcela Norková 
2. Místopředseda sdružení – Lenka Rysová 
3. Jednatel sdružení – Wassermandlová Kateřina 
 
 
Dozorčí rada: 
MUDr. Peřinová Drahomíra –předseda dozorčí rady 
PhDr. Blanka Pöslová- člen dozorčí rady 
Jana Fojtlová – člen dozorčí rady  
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Název: 
Křídla pro pěstouny, o.s. 
 
 
Sídlo sdružení: 
Podlažice 111, 538 51 Chrast 
 
 
E-mailová adresa: 
info@kridlapropestouny.cz 
 
 
Webové stránky: 
www.kridlapropestouny.cz 
 
 
Registrace NNO: 
U Ministerstva vnitra ČR ze 
dne 4. 1. 2013 pod čj. VS/1-
1/91468/13-R 
 
 
IČO: 
01317938 
 
 
DIČ: 
CZ 01317938 
 
 
Číslo účtu sdružení: 
Česká spořitelna a.s. 

3240247399/0800 
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 Sdružení vzniklo dne 4.1.2013 na základě registrace Ministerstva vni-
tra pod č.j. VS/1-1/91468/13-R .  Od června roku 2013 máme povole-
ní od MPSV uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Z toho vyplývá naše 
hlavní náplň.  
 

Působíme hlavně v Pardubickém kraji a přilehlých oblastech. 
Naše hlavní motto je „Nejste v tom sami“. Jsme nápomocni při orga-
nizování povinného vzdělávání. Při individuálních problémech klien-
tů. Organizujeme a zajišťujeme setkávání pěstounů. Vyhledáváme 
odbornou pomoc. Pomáháme žadatelům o pěstounskou péči. A naše 
dveře jsou otevřené i pro veřejnost, která má zájem o faktické infor-
mace o pěstounské péči. Podporujeme integraci a pochopení potřeb 
znevýhodněných dětí. Pomáháme se orientovat v právních a úřed-
ních záležitostech.  

 

V roce 2013 neměla naše organizace žádné stá-
lé zaměstnance, veškerá činnost sdružení byla vykoná-

vána v rámci smlouvy DPP nebo dobrovolnicky.  
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Sešlo se nám na 12 rodin a téměř 40 dětí, na které čekal bohatý 
soutěžní program, vyrábění čarodějnic a tradiční opékání buřtů. I 
přes počáteční nepřízeň počasí šlo vše podle plánu a na konci dne 
byli všichni spokojení. Děti se prolétly na koštěti, upálily své čaro-
dějnice a odcházeli domů s plnými bříšky, unavené z odpoledních 
her a neustálého dovádění na hřišti. Mezitím si pěstouni v klidu 
popovídali o strastech a radostech spojených s pěstounstvím.  
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Pro male i velké byl připraven pohádkový program zakončený ex-
kurzí v opravdové perníkové chaloupce s nefalšovanou ježibabou. 
Už ráno účastníky setkání vítalo radostné řehtání koníků v OK ran-
či, kde se děti na hřbetě jednoho chlupatce i povozily. Někteří 
šťastlivci se dostali i na kočár tažený koňmi. Po projížďce se všichni 
naplno vrhli do pohádkové cesty a plnění úkolů a nástrah. Do úpl-
ného konce zbývalo ještě opéct buřt, namalovat si vlastní perníko-
vou tašku, poskládat zvířátka z papíru a hlavně navštívit ježibabu, 
která jak se děti dozvěděly je vlastně celkem milá paní, jen jí musí 
poprosit a hezky pozdravit.  



Pobyt na který se sjelo 10 pěstounských rodin byl celý ve znamení 
„Cesty kolem světa“. Hned první večer jsme to rozjeli na plno! 
Všichni tančili a zpívali jako o život až do pozdních nočních hodin. 
Ráno se pak pěstouni vzdělávali pod vedením zkušených lektorů a 
mezitím na děti čekal bohatý program ve formě soutěží, prolézání 
pavučinami, krmení dravé zvěře a výroby trička. Odpoledne pak 
společně s rodiči zažili spoustu dobrodružství na cestě skrz všechny 
kontinenty. 
Nakonec se 4 neohrožené týmy utkaly na Závěrečné Olympiádě, 
kde statečně bojovali všichni bok po boku až do posledního dechu. 
Vítězové byli  všichni, protože takové nasazení se hned tak nevidí. 
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Již druhým rokem pořádáme na podzim Drakiádu. Pro děti byl již 
tradičně připraven program ve formě soutěží a tvořivých aktivit. Dě-
ti si vysoutěžily sladkosti od našich sponzorů a poté si mohly vyrobit 
halloweenský svícínek a papírové dráčky na zeď nebo do květináče. 
Pěstouni si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti, radosti i staros-
ti. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko svítilo celé odpoledne a vítr 
byl dostatečně silný na to, aby se i ti nejlínější draci zvedli k obla-
kům. A proto se v jisté chvíli nad Podlažicemi vznášelo dobrých 20 
draků. Na závěr si všichni opekli špekáček a spokojeně se rozjeli ke 
svým domovům.  



Když jsme se po boji se sněhovou nadílkou konečně všichni sešli, 
probrali jsme, co dobrého i špatného jsme během roku udělali a co 
nám za to nadělil Mikuláš a Čert. 
 
V sobotu dopoledne si dětičky mohly vytvořit svého vlastního Mi-
kuláše, čerta i anděla, namalovat si Vánoční přáníčko pro jejich mi-
lé a nakonec si vybarvily keramického sněhuláka. Zatímco dětičky 
tvořily a tvořily, pro rodiče byl připraven vzdělávací blok. 
 
Odpoledne nás čekala Vánoční cesta zasněženou krajinou, při které 
jsme potkali čertici Agátu, jež nás provedla všemi záludnými úkoly. 
A navečer nás přišel navštívit i samotný Mikuláš i s andělem a čer-
tem. Poté co jsme Mikulášovi zazpívali koledu, nás odměnil spous-
tou dárečků a na závěr jsme si i zatancovali. Po večeři pak ještě ob-
lohu ozářily naše lampiony štěstí. 
 
Víkend jsme zakončili velkým turnajem v Člověče nezlob se a díky 
velké sněhové nadílce i zimními radovánkami.  
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Sociální dávky nárok, změny při plnoletosti dětí v PP – lektor pra-
covnice Úřadu
 
Problematika dospívání v rodině s dítětem v NRP – lektor Mgr. Eva 
Klucká 
 
Specifické poruchy učení a náprava – lektor Mgr. Ivana Němcová 
 
Účast: 14 účastníků 
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První pomoc. Lektor – firma  Rescue Pardubice 
Chronicky nemocné dítě v PP. Lektor – MUDr. Drahomíra Peřinová 
Pojištění, finanční zajištění dítěte v PP. Lektor – Bc. Aleš Sádovský 
 
Účast: 10 účastníků 



 
Účetnictví je vedeno podvojně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví. Jednotlivé projekty jsou v rámci účetnictví vedeny sa-
mostatně pro účely vyúčtování grantů a dotací a pro účely trans-
parentnosti vynaložených výdajů. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Sdružení není plátcem DPH.  
 
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 
 
Účetní závěrka je přiložena jako příloha k této výroční zprávě. 
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Při všech našich akcí, nám pomáhala zhruba desítka lidí. Byli nám 
nápomocni při přípravě i samotné organizaci našich společných akcí. 
Patří jím naše díky a budeme se těšit na naši spolupráci i 
v následujících letech.   
 
Už během prvního roku života naší organizace se našli stálí a ochotní 
sponzoři, kteří nám ať finančními či materiálními dary pomohli reali-
zovat naše společné cíle.  Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat 
za přízeň a popřát hodně úspěchů do budoucna. 
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Město Chrast  
(dotace města  
ve výši 5000 Kč) 
 

 

Autoservis Wassermandl 
Chrast  
ČHJ Podlažice  
SLUNAP Chrast  
Mlékárny Hlinsko  


