Cíle spolku
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.
2. Zvyšování rodičovských kompetencí
pěstounů prostřednictvím vzdělávání
a poradenství.
3.
4. Zvyšování úrovně obecného povědomí
o náhradní rodinné péči za pomoci
osvětových a vzdělávacích akcí pro
veřejnost.
5.
6. Pomáhat prostřednictvím 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.
7.
8. Realizovat respitní akce pro děti
9. v pěstounské péči a zároveň tak umožnit
pěstounům, aby realizovali své zájmy.

Kdo jsme
Vesta Pardubice z.s. je zapsaným
spolkem podporující náhradní rodinnou
péči.
Doprovázíme a podporujeme pěstouny
a děti v náhradní rodinné péči.
Působíme v celém Pardubickém kraji.
Služby jsou poskytovány zdarma,
s přihlédnutím k zákonným úpravám.

Kontaktujte nás
Kancelář: Pardubice, Milheimova 611
530 02
email: cermak.vesta@email.cz
Web: www.vestazs.webnode.cz

VESTA
PARDUBICE Z.S.

Pokud máte zájem o jakékoliv informace,
obraťte se na předsedu spolku nebo na
jeho zástupkyni.

„Pro děti, pro rodiny, pro
život“
VESTA PARDUBICE Z.S.
Sídlo:
Čepí 38
533 32 ČEPÍ
IČO:06282474
č.ú. 1024308856/6100

Náplň spolku

Naše činnost

Vesta Pardubice z.s. je zapsaný spolek,

Návštěvy v rodinách

jehož

Poskytování poradenství

hlavní

náplní

je poskytování

sociálně-právní ochrany dětí žijících
v náhradní rodinné péči.

Hlavní činnosti
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
spolku
Dítě, které požádá o ochranu svých práv
Děti v pěstounské péči
Pěstouni (včetně
a poručníků)

osob

v evidenci

Organizace vzdělávacích akcí
Organizace pobytových akcí pro děti
nejen v pěstounské péči (víkendové
a prázdninové akce)
Sociální terapie
Asistovaný kontakt

Náš team
Předseda spolku, vedoucí sociálních
pracovníků
PhDr. Zdeněk Čermák
tel.: 732 207 344
kancelář Pardubice, Milheimova 611
email: cermak.vesta@email.cz

Zástupce
vedoucího
sociálních
pracovníků
Mgr. Šárka Junasová
tel.: 732 849 445
kancelář Pardubice, Milheimova 611
email: junasova.vesta@email.cz
a další naši pracovníci, které najdete na
našich webových stránkách.

