
1. Úvodní slovo 
Vážené dámy a pánové, 

je tu konec roku a já mám milou povinnost ohlédnout se za dalším 
rokem činnos  našeho spolku Křídla pro pěstouny. Co nám rok 2017 
přinesl a čím nás oboha l? 
V tomto roce jsme opět pokračovali v naší cestě a zorganizovali jsme 
opět mnoho ak vit pro celé pěstounské rodiny, zaměřili se na vzdělávání 
nás, náhradních rodičů.  
Nicméně ani na dě  jsme nezapomínali, víkendová setkání byla 
organizována tak, aby se nejen dospělí dozvěděli spoustu nových 
informací, ale aby se odreagovaly i dě  od všedních staros  a měly 
možnost ak vního odpočinku. Podařilo se nám pro Vaše dě  realizovat 
několik respitních pobytů včetně letního tábora již tradičně v 
Janovičkách.
Rok 2017 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, nám všem přeji mnoho úspěchů a 
dobrých dní plných pohody.                            

                                 Bc. Marcela Norková 
předsedkyně spolku 
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Nejvyšší orgán sdružení: 
Valná hromada řádných členů sdružení 

Předseda spolku: 
Bc. Marcela Norková 

Zaměstnanci: 
Bc. Mar na Kučerová – vedoucí klíčových pracovníků
Marta Jadrná – klíčový pracovník
Stanislava Sisrová – klíčový pracovník 
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Název: 
Křídla pro pěstouny, z.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 



Spolek vznikl dne 4.1.2013 na základě registrace Ministerstva vnitra 
pod č.j. VS/1-1/91468/13-R .  Od června roku 2013 máme povolení 
od MPSV uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě . Z toho vyplývá naše 
hlavní náplň. 

Působíme hlavně v Pardubickém kraji a přilehlých oblastech. 
Naše hlavní mo o je „Nejste v tom sami“. Jsme nápomocni při 
organizování povinného vzdělávání. Při individuálních problémech 
klientů. 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 fak cké informace o pěstounské péči. Podporujeme 
integraci a pochopení potřeb znevýhodněných dě . Pomáháme se 
orientovat v právních a úředních záležitostech. 

V roce 2017 měla naše organizace 4 stálé 
zaměstnance, ostatní činnost  byla vykonávána v rámci 

smlouvy DPP.

3. Kdo jsme, co děláme 

Adresa do hlavního 
zaměstnání 

2. řádek adresy 

3. řádek adresy 
4. řádek adresy 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL 

Křídla pro 
pěstouny 

jsou nezisková 
organizace, 
zaměřená na 

pěstounskou 
péči. 



Téma: Seznamovací posezení – zjišťování 
potřeb pěstounů, propagační akce 

V sobotu 6. května 2017 jsme se opět setkali u nás v Podlažicích 
v prostorách ČHJ Podlažice na tradičním setkání tentokrát na téma 
„Zapomenutné čarodějnice“. Oslavili jsme tak spolu s dětmi 
čarodějnice, které nám však 30. dubna odletěli na Petrovy kameny a 
tak nás alespoň navš vila skupinka veselých duchů, kteří si s námi 
hráli.
Dě  se skupinkou duchů Pavoučákem, Všežroutem, Bleskoušem, 
Ohnivákem, Duháčem, Slaďoušem a Kos třasem soutěžili 
v pavoučích sí ch, v házení na cíl i na samotné duchy, v úkolech 
zručnos  i ve sportovních dovednostech.
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6. 5. 2017 
Odpolední setkání pěstounských 

rodin - Pálení čarodějnic – Podlažice 

Téma: Seznamovací posezení – zjišťování 
potřeb pěstounů, propagační akce 

V sobotu 6. května 2017 jsme se opět setkali u nás v Podlažicích 
v prostorách ČHJ Podlažice na tradičním setkání tentokrát na téma 
„Zapomenutné čarodějnice“. Oslavili jsme tak spolu s dětmi 
čarodějnice, které nám však 30. dubna odletěli na Petrovy kameny a 
tak nás alespoň navš vila skupinka veselých duchů, kteří si s námi 
hráli.

Dě  se skupinkou duchů Pavoučákem, Všežroutem, Bleskoušem, 
Ohnivákem, Duháčem, Slaďoušem a Kos třasem soutěžili 
v pavoučích sí ch, v házení na cíl i na samotné duchy, v úkolech 
zručnos  i ve sportovních dovednostech.

Nakonec si dě  mohly i nějakého ducha vyrobit na památku jak 
z kvě náče, tak i z papíru. A samozřejmě je za splněné úkoly je 
čekaly krásné odměny.

Pěstouni si za m poseděli, měli příležitost ke sdílení svých rados  i 
staros  a v tomto pohodovém odpoledni nesměla chybět ani 
voňavá káva a něco sladkého k ní. O výborné pohoštění se postarali 
pěstouni, kteří přivezli spoustu napečených dobrot. Na závěr 
odpoledne jsme opekli buř ky a rozloučili se.A budeme se těšit na 
další setkání v takovém velkém počtu jako jsme se sešli na 
čarodějnice. Sešlo se nás rekordních 80 účastníků.



Pobyt na který se sjelo 34 dě  z pěstounských rodin byl celý ve 
znamení „Indiánské výpravy“. Po příjezdu proběhlo krátké 
seznámení. Malé dě  zalehly do postelí, aby se připravily na sobotní 
ac vity. Větší dě  si zahrály společenské hry nebo seděly ve 
skupinkách a povídaly o zážitcích, přece jen se vzájemně znají a 
dlouho se neviděly.
V rámci programu se dě  rozdělily do dvou skupin na menší a větší 
indiány. Malí indiáni si společně s vedoucími vyrobily indiánské 
čelenky a krásné indiánské korále z těstovin. Odpoledne byla pro něí 
připravena společná šipkovaná, na které dě  čekaly indiánské úkoly.
Velcí indiáni vyrazili celodenní pěší výlet na 7 km vzdálenou Jezerku, 
kde na ně za úspěšné zdolání km čekalo překvapení v podobě 
zamluvené bowlingové dráhy a bazénu.
Víkend si všichni velmi užili a už se těší na další setkání.
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21. - 23. dubna 2017 
Vzdělávací víkendový pobyt pro rodiny – 

Penzion Dlouhá Míle 

3. - 5. března 2017 
Odlehčovací a terapeutický víkendový pobyt pro 

děti – Penzion Klokočov Seč  

Téma: Kdo je mé dítě v pěstounské péči? 
Na první letošní pobyt jsme vyrazili do krásné přírody v okolí Svratky do 
Penzionu Poslední Míle. Bohužel nás na celý víkend čekalo ještě velmi 
sychravé spíše zimní počasí, ale ani to nás neodradilo sejít se ve velmi 
hojném počtu 16-  rodin a to vše dohromaty čítalo  62 dospělých a 36 
dě .
V sobotu dopoledne se pěstouni věnovali vzdělávání na téma Kdo je mé 
dítě v pěstounské péči? Seminář byl velmi zajímavý a pěstouni si nově 
získané informace pochvalovali.
Menší dě  se radovali z drobného vyrábění dárků maminkám, babičkám 
nebo tetám. Vyráběli jsme společně kvě ny z barevného papíru, 
pampelišky z vlny, kuřátko z papírového talíře a dě  byly moc šikovné. 
Zbytek dopoledne jsme si hráli v hernách, protože venku pršelo, větší dě  
společenské hry a malé s legem. Odpoledne i přes nepřízeň počásí jsem 
vyrazili na malou procházku kolem rybníka, 



Téma: Identita pěstounské péče, aneb kdyby pěstounů nebylo 
V sobotu jsme se sešli v téměř tradiční sestavě v Penzionu Hájenka 
na Seči. Úkol byl jasný: rodiče se budou celý den školit a dě  vyrazí 
na celodenní pěší túru. A tak jsme se všichni vydali plnit dané úkoly. 
Rodiče odešli na školení a dě  vyrazily společně s dospěláky a řízky, 
které měly v batůžcích místo oběda, na cestu. 

Po cestě se dě  rozdělily na dvě skupiny. Mladší si hrály v lese,  
starší měli to velké štěs  podívat se do tajemných zákou  Sečské 
přehrady. Po prohlídce přehrady jsme se vydaly do Seče, kde jsme si 
odpočinuly u zmrzliny a nabraly dalších sil na cestu. Došly jsme 
k hotelu Jezerka, kde jsme se vykoupaly v krytém bazénu, ve 
výřivce. A na zpáteční cestě  ještě většina z nás smočila nohy přímo 
v přehradě. 

V neděli po výborné snídani rodiče odešli na školení, dě  vyrazily na 
pěší výlet po okolí. Počasí bylo to ž krásné a proto se nám nechtělo 
setrvávat v penzionu. Došlo na střelbu ze vzduchovky, na pohybové 
hry, ale hlavně si dě  mohly vyzkoušet, jak se pracuje s orffovým 
instrumentářem. Na louce jsme si společně všichni zahráli, zazpívali. 
Jezdili jsme na šlapadlech, to byl jednoznačně nejlepší závěr dne. 
Dospěláci se při šlapání sice nadřeli, ale stálo to za to.

Odpoledne jsme se rozloučili a všichni se vydali zpět ke svým 
domovům a zpět k všedním starostem, jak k těm domácím, tak ke 
školním i pracovním.  
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Téma: Komunikace s přijatým dítětem 

Již tradičně jsme se sešli na společném vzdělávacím víkendu v 
našem oblíbeném Penzionu Selský Dvůr v Daňkovicích a prožili další 
společní víkend s pěstounskými rodinami.

V páteční podvečer jsme strávili vzájemným představením a poseze 
ním u ohně s opékáním špekáčků.
V sobotu, za mco se rodiče vzdělávali, jsme vyrazili s dětmi na 
celodenní výlet do ZOO v Jihlavě, kde si dě  užili jak zvířátka tak i 
spoustu dětských koutků a atrakcí. Dorazili jsme dos  unaveni, ale 
plni zážitků.

I rodiče získali spoustu nových informací a dojmů. A tak se večer 
pokračovalo ve společném sezení s lektory paní Márií Kerekešovou  
a panem Štefanem Šarközym. A sdíleli se další a další zkušenos , 
rados  i staros  s našimi dětmi.
  
V neděli ráno se rodičové opět odebrali na seminář a dě čky si 
spolu s „Křídláky“ zahrály v rámci olympijského turnaje různé 
míčové hry a krásně se vyřádily.

Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další víkend plný her 
 🙂 a ak vit
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16. - 18. června 2017 
Víkendový pobyt se vzděláváním – Penzion 

Selský Dvůr Daňkovice 



Téma: Cesta kolem světa

Ve dnech 1. - 10. srpna 2017 se uskutečnila velká Cesta kolem světa, 
která odstartovala z našeho LDT v Janovičkách u Broumova.
Dě  při příjezdu do tábora přivítal sám Willy Fog a vyzval je k boji Za 
co nejrychlejší zdolání cesty kolem světa. Poté byli všechny dě  
rozděleny do badatelských skupin a boj mohl začít.

Každá badatelská skupinka si musela nejdříve vymyslet a namalovat 
název, založit své cestovatelské deníky, kde se zapisovaly zážitky z 
každého procestovaného dne. Za náš pobyt jsme s hli procestovat 
celý svět, 8 zemí a zažít spoustu krásných dobrodružství.  

Hned druhý den jsme se vypravili do Řecka, kde na nás samozřejmě 
čekaly tradiční Olympijské hry a řecké zápasy. Ve čtvrtek jsme 
vyrazili do Francie, kde nás čekaly vyzývací hry. A to Ropovod, 
Elektřina a Poklad. Dě  vše natrénovaly a pak se utkaly ve 
vzájemných bojích badatelských band. Tento den nás také čekalo 
trochu umění a večer si proto dě  vytvořily živé obrazy podle 
předlohy.

Další den byl zasloužený odpočinek na Hawai … zde nás čekalo 
koupání a výletování  v Teplických skalách. Po odpočinku jsme další 
den vyrazili do starověkého Egypta, kde na nás zase čekalo mnoho 
úkolů a soutěží. 

V neděli jsme zavítali k pro nožcům do Austrálie a tak nás čekal den 
naruby. Probudili jsme na na večeři a den zakončili snídaní. Během 
dne jsme přivítali hasiče, zastříleli si z luku a vzduchovky a tvořili 
dárečky pro rodiče, te čky a babičky. Dál jsme procestovali Čínu a 
náš tábor zakončili návštěvou Turecka.

Na konci této dobrodružné cesty si každý vysloužil měšec peněz, za 
které si potom na jarmarku mohli nakoupit co se jim jen zlíbilo. Po 
závěrečném jarmarku a vyhodnocení kdo zvládl cestu kolem světa 
nejrychleji, už jen zbývalo si sbalit svých pět švestek a vyrazit zase 
domů a začít se těšit na další setkání.
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1. - 10. srpna 2017

Letní pobyt pro děti – Tábor Janovičky 



Téma: Cesta k oblakům

Na tento pobyt se dě  velmi těšily a tak se sešlo rekordních 40 dě  
z pěstounských rodin. Celý víkend byl ve znamení „Cesty do oblak“. 

Po příjezdu proběhlo krátké seznámení. Dě  si zahrály seznamovací 
hry a pořádně si je užili. Po seznámení dě  posedávaly ve 
skupinkách a povídaly o zážitcích, přece jen se vzájemně znají a 
dlouho se neviděly.

V sobotu jsme vyrazily všichni k oblakům. Hotel Sněžník, kde jsme 
byli ubytovaní, leží přímo pod Stezkou v oblacích a tak jsme vyrazili 
nahoru za dobrodružstvím.
Na Stezku v oblacích jsem se všichni vyvezli lanovkou a to už byl 
obrovský zážitek. Nahoře nás čekala prohlídka v oblacích a to 
doslova, protože padla mlha a moc jsme toho nakonec neviděli.
Odpoledne si dě  užili v Mamu kově zážitkovém vodním, pískovém 
a lesním světě. Zážitky byli obrovské i když nám počasí vůbec 
nepřálo a tak doufáme, že se se ještě někdy vrá me.

Víkend si všichni velmi užili a už se těší na další setkání. A v neděli 
po obědě jsme vyrazili plni zážitků za našimi rodinami.
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15. - 17. září 2017 
Víkendový pobyt pro děti – Dolní Morava



V sobotu jsme se sešli v téměř tradiční sestavě v Penzionu Klokočov 
na Seči. Úkol byl jasný: rodiče se budou celý den školit a dě  vyrazí 
na výlet. A tak jsme se všichni vydali plnit dané úkoly. Rodiče odešli 
na školení a dě  vyrazily na cestu. 
Dě  společně s doprovodem navš vily Zoologickou zahradu 
v Jihlavě, v neděli si „vyzkoušely“, jaké to je, když má někdo 
zrakovou vadu a také . Hrály sebezkušenostní hry, vyráběly čápa, čas 
byl i na procházku po okolí. Počasí nám překvapivě přálo, resp. bylo 
k nám milosrdné. . 
V neděli po výborné snídani rodiče odešli na školení, dě  vyrazily na 
pěší výlet po okolí. Počasí bylo to ž krásné a proto se nám nechtělo 
setrvávat v penzionu. 
Odpoledne jsme se rozloučili a všichni se vydali zpět ke svým 
domovům a zpět k všedním starostem, jak k těm domácím, tak ke 
školním i pracovním.
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20. - 22. října 2017 
Vzdělávací víkendový pobyt pro rodiny – 

Penzion Hájenka Seč 

7. - 8. října 2017 
Víkendový vzdělávací pobyt pro rodiny – 

Penzion Klokočov Seč  

Téma: Učení, zdraví i rodičovské kompetence  
Na další podzimní pobyt jsme vyrazili do krásné přírody v okolí Seče do 
Penzionu Hájenka, kde jsme již jako doma. Bohužel nás na celý víkend 
čekalo ještě velmi sychravé spíše zimní počasí, ale ani to nás neodradilo 
sejít se ve velmi hojném počtu.
V sobotu dopoledne se pěstouni věnovali vzdělávání s lektory Mgr. Ivou 
Němcovou a MUDr. Vladimírem Němcem. Seminář byl velmi zajímavý a 
pěstouni si nově získané informace pochvalovali.
Dě  vyrazily na společný výlet do Ringellandu na zvířátka a malé 
představení cvičených lvů a tygrů. Cestou zpět jsme se ještě zastavili v 
zahradách nádherného zámku Žleby a tak byl výlet doslova pohádkový.
V neděli se dě  radovali z drobného vyrábění dárků maminkám, babičkám 
nebo tetám. Vyráběli jsme společně papírové dýně, podzimní stromečky a 
duchy a dě  byly moc šikovné. Zbytek dopoledne jsme si hráli v hernách, 
protože venku pršelo, větší dě  společenské hry a malé s legem. 



Téma: Vliv citové vazby na vývoj dítěte

V páteční podvečer jsme si jako správné rodinky vyrobili vlastní 
svícínky na štědrovečerní tabuli a v sobotu dopoledne, za mco 
rodiče se vzdělávali, dě čky vytvořili spoustu vánočních výrobků, 
přáníček a dekorací.

Odpoledne jsme se vypravili s dětmi na výlet na Hrad Svojanov. Zde 
na nás čekala vánoční prohlídka a dozvěděli jsme se spoustu 
vánočních tradic a zvyků.
Navečer si všichni vytvořili postavičku do správného vánočního 
betlému a za odměnu dostali sladkou nadílku přímo do Mikuláše s 
andělem. 

V neděli ráno se rodičové opět odebrali na seminář a dě čky si 
spolu s „Křídláky“ zahráli ak vity a jiné hry. Dokonce jsme měli 
možnost si zaplavat v malém krytém bazénu a dě  se tak pořádně 
vyřádily. Nakonec jsme vyrazili i ven za sněhovými radovánkami.

Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další víkend plný her 
 🙂 a ak vit

 

4. Akce roku 2017 

Adresa do hlavního 
zaměstnání 

2. řádek adresy 

3. řádek adresy 
4. řádek adresy 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL 

1. - 3. prosince 2017 
Víkendový vzdělávací pobyt pro rodiny – 

Penzion Na Vysočině Hartmanice  



14. 1. 2017 Svitavy – lektor Mgr. Holasová – téma Interakce dě  a rodičů

11. 2. 2017 Pardubice – lektor MUDr. Janovská – téma Psychiatrie

13. 5. 2017 Pardubice – lektor PhDr. Roman Mile n – „Jak zvyšovat 
odolnost rodiny“

5. 6 . 2017 Pardubice – lektor PaeDr. Zdeněk Mar nek – téma "Agresivní 
chování dě  a mládeže, jeho spouštěče a možnos  řešení“

9. 9. 2017 Pardubice – lektor MUDr. Hadašovi – téma „A atchment“

21. 9. 2017 Pardubice – lektor PaeDr. Zdeněk Mar nek – „Rizikové 
chování dě  a mládeže“

4. 11. 2017 Pardubice – lektor PhDr. Blanka Pöslová – téma „Puberta“

4. Akce roku 2017 

  Vzdělávací semináře   

Adresa do hlavního 
zaměstnání 

2. řádek adresy 

3. řádek adresy 
4. řádek adresy 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL 

 

Naše uskutečněné semináře 

Během všech seminářů zajišťujeme také hlídaní svěřených dě . 

Pro dě  jsou připraveny různé výlety a zajímavos . Cestujeme 
většinou společně vlakem a dě  si tyto výlety moc pochvalují a je o 
ně stále velký zájem.

Jako příklad můžeme uvést výlety do Tonga v Hradci Králové, jízda 
kočárem ve Sla ňanech a návštěva Kočičího Hrádku, herna pro dě  
Baloon Cafe Pardubice nebo přírodní labyrint Brandýs nad Orlicí.

V roce 2017 se nám 
také podařilo 
uspořádat 7 
vzdělávacích 
jednodenních seminářů 
pro pěstouny. 

Semináře se setkaly 
s pozitivním ohlasem, 
témata i lektoři zaujali 
a proto budeme i 
v příštím roce 
pokračovat v jejich 
organizaci a nabízení 
pěstounů. 



Účetnictví je vedeno podvojně v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví. Jednotlivé projekty jsou v rámci účetnictví vedeny 
samostatně pro účely vyúčtování grantů a dotací a pro účely 
transparentnos  vynaložených výdajů. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Sdružení není plátcem DPH. 

Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 

Účetní závěrka je přiložena jako příloha k této výroční zprávě. 

5. Finanční zpráva za rok 
2017 

Adresa do hlavního 
zaměstnání 

2. řádek adresy 

3. řádek adresy 
4. řádek adresy 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL 



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.   

Našli se stálí a ochotní sponzoři, kteří nám ať finančními či 
materiálními dary pomohli realizovat naše společné cíle.  Touto 
cestou bychom jim chtěli poděkovat za přízeň a popřát hodně 
úspěchů do budoucna. 

6. Činnost podpořili 

Adresa do hlavního 
zaměstnání 

2. řádek adresy 

3. řádek adresy 
4. řádek adresy 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL 

Sponzoři 
– finanční podpora: 
Město Chrast 
(dotace města 
ve výši 5000 Kč) 

Sponzoři 
– materiální podpora: 
Autoservis Wassermandl 
Chrast 
ČHJ Podlažice 
SLUNAP Chrast 
Mlékárny Hlinsko 
Pekárna Hrubý 
Bonaparte 
HZS Pardubického kraje 


