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  POLYGON bezpečí z.s. 
spisová značka L 25709 - Krajský soud v Brně  

 

registrován dne 27.2.2019  

pověření k sociálně-právní ochraně od 

11.6.2019  

 

O NÁS 

Spolek POLYGON bezpečí z.s. je nestátní 

nezisková organizace, která na základě pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí úzce 

spolupracuje s pěstounskými rodinami v oblasti 

Zlínského a Olomouckého kraje. Kde uzavíráme 

dohody s pěstounskými rodinami.  

Celková činnost a aktivity našeho spolku však 

nejen přesahují působnost v oblasti těchto dvou 

krajů, ale také naše činnost má mnohem širší 

zaměření.   

 

  

Sídlo spolku: 

 Slobodova 1323,  

Bystřice pod Hostýnem 768 61 

Email: 

info-polygon-bezpeci.cz 

Telefon: 

737 527 494 

Webové stránky: 

www.polygon-bezpeci,cz 

Datová schránka 

exgzwz3 

 

IČO: 

07870523 

bankovní spojení: 

www.polygon-bezpeci,cz 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO ÚVODEM:                                                                  

Při ohlédnutí za prvním rokem činnosti našeho nově zřízeného spolku, mi nezbývá 

než poukázat na vcelku rychlý rozjezd naší činnosti a stále postupující nárůst dalších 

aktivit.  

Velkou odměnou pro všechny zakládající členy je nejen možnost sledovat zájem o 

činnost a aktivity spolku, ale také zájem být jeho členy a v neposlední řadě, 

sledovat zápal, postoje a skutky mnoha členů, kteří se svými nápady, zasloužili o 

další nápady a možnosti směřování naší činnosti. Čehož si velmi vážíme. 

Poděkování si zaslouží všichni realizátoři a koordinátoři jednotlivých akcí, školitelé a 

dobrovolníci za vynaložený čas a úsilí. Dále pak rodiče a pěstouni za touhu 

potkávat se, sdílet a stále se ve své nelehké roli rodiče zdokonalovat. Stejně tak 

jako za podporu jejich dětí v zájmech a koníčcích a celkovém rozvoji.  

Závěrem zbývá snad už jen dodat povzbuzení a pozvání k další společné činnosti 

v roce 2020. 

Bc. Hana Ježová, předsedkyně 

Vrámci vvvvvvvvv 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A  –  2 0 1 9
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 P O L Y G O N  M o t o :  
„Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku 

a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít,“    

      Lafayette Ronald Hubbard (americký filozof) 

 

JAK ORGANIZACE VZNIKLA: 

Základem pro vznik našeho spolku, byly stále rozvíjející se zájmové 

aktivity a další podpůrné činnosti pro pěstounské rodiny, což si 

žádalo profesionálnější zastřešení pro jejich další dobré fungování. A 

tak na jedné z těchto akcí vznikla myšlenka na založení spolku, který 

naše aktivity nejen nově zastřeší, ale dá nám také nové možnosti 

pro zkvalitňování našich služeb. 

Bylo to v předvánoční době v roce 2018, kdy děti z našich 

pěstounských rodin společně vystupovali na vánočním koncertě a 

my jsme nebyli schopni organizátorům říci pod jakou hlavičkou mají 

naše děti uvést. Jelikož nám bylo jasné, že stejně tak budeme 

potřebovat tuto organizaci pro pořádání táborů, letních pobytů, či 

k možnosti jednat s nadacemi. Navíc jsme v tomto roce přišli o 

možnost scházet se ke společným besedám v místě svého bydliště. 

Cítili jsme, že přicházíme o možnost pravidelného společného 

sociálního kontaktu.  Cítili jsme, že bez založení této organizace se 

vytratí z našeho společenství osobní přístup a vzájemná pomoc a 

spolupráce. 
 

A tak se na zakládající valné hromadě sešli zástupci ze 7 

pěstounských rodin, ti se stali zakládajícími členy a na konci měsíce 

února 2019 byl spolek registrován.  

Poté nastaly nejen přípravy na tábory a další akce či aktivity, ale 

také se začaly tvořit dokumenty pro podání žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, Na jehož podání se shodli členové na další členské schůzi.  A tak se v červnu téhož 

roku stala organizace POLYGON bezpečí také organizací doprovázející pěstounské rodiny.  

 

V té době již organizace spolupracovala s 20 pěstounskými rodinami, 2 rodinami s dětmi v péči 

osoby blízké a se 4 rodinami s dětmi v pěstounské péči staršími 18 let. A dalšími spřátelenými 

rodinami.  

V létě proběhly dva tábory, za podpory nadací a týdenní pobyt pro rodiny v Chorvatsku.  

Od září jsme začali pořádat vzdělávací akce pro pěstouny, rozrostla se činnost hudební skupiny 

POLYGOŇÁCI a vznikl hudební kroužek PÍSKLE.  

První dohoda byla uzavřena v měsíci červenci a v podzimních měsících pak bylo uzavřeno dalších 

15 dohod.  

 

V roce 2019 tak spolek POLYGON bezpečí uzavřel 16 dohod o Doprovázení pěstounských rodin na 

základě pověření o sociálně-právní ochraně dětí.  

 

V měsíci říjnu jsme zorganizovali první společný „DEN PĚSTOUNSTVÍ A RODINY“.   

 

Všem za jejich přízeň děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším kalendářním roce.  

 

 

 

 

 

 

První setkání 

zakládajících členů: 

 12.12.2018 

 

Zasedání zakládající 

valné hromady: 

12.1.2019 

 

 

 
Počet členů v době 

vzniku: 

7 

 

Počet členů na konci 

roku:  

58 
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A CO NÁŠ NÁZEV: 

Jak už sám název POLYGON bezpečí napovídá, chceme všem zájemcům dát možnost podívat se 

na svět z mnoha úhlů v bezpečném prostředí našeho polygonu. Chceme všem nabídnout 

bezpečný zkušební prostor s nesčetným množstvím nejrůznějších aktivit a umožnit tak každému 

posunout se ve svém životě bod po bodu a dál přitom obrušovat své hrany. Nekonečné množství 

úhlů našeho polygonu dává možnost rozvoje jedinečnosti všech našich členů a přátel. 

 
 

  

 

 HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ SPOLKU: 

 

- Podpora rodin s dětmi.  

- Podpora náhradních rodin a sociálně  

slabých rodin.  

- Podpora rodin nejen pěstounských, ale 

také adoptivních, rodin s dětmi v péči  

osoby blízké, či rodin s již dospělými ne- 

zaopatřenými dětmi v pěstounské péči. 

- Podpora nejen znevýhodněných dětí. 

- Nabídka kvalitní zájmové i vzdělávací  

činnosti. 

- Realizace projektů zaměřených na o- 

chranu dětí a mládeže před sociálně  

patologickými jevy a kriminalitou.  

- Vedení mladých lidí na prahu dospě - 

losti k přípravě na osamostatnění se a  

ke kvalitnímu plnohodnotnému samo-  

statnému životu. 

 

 

 

   

 JIŽ FUNGUJÍCÍ A ROZVÍJEJÍCÍ SE ČINNOSTI SPOLKU: 

- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  

- pořádání rekreačních pobytů a akcí pro rodiny 

- pořádání akcí a táborů pro děti a dorost 

- pořádání zájmových kroužků, mimoškolního vzdělávání, lektorské činnosti 

- tvorba a realizace výukových a výchovně zábavných programů pro děti a dorost 

- akce a poradenství pro mladé dospělé 

- půjčování odborné literatury nejen pro pěstouny a naučné literatury pro děti a dorost 

- půjčovna výukových pomůcek pro práci s našimi dětmi   

- půjčovna společenských her 

  

 

CÍLEM SPOLKU JE:  

Poskytování sociálních, vzdělávacích, 

terapeutických či zájmových služeb. 

Poskytování celkové podpory, co by 

pomoci při zvyšování osobní hodnoty 

každého člověka za účelem lepšího 

životního standardu.  
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     ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ:  

 

- Valná hromada spolku 

- Rada spolku 

- Ředitelka spolku, klíčová pracovnice 

- Pracovníci na DOPP 

- Dobrovolníci  

 

  

 

Rada spolku: 

 Lenka Švestková  

Alena Macourková 

Bc. Hana Ježová 

 

Statutární zástupce: 

Bc. Hana Ježová, předsedkyně 

 

 

 
 

 

        SCHÉMA ORGANIZACE: 

 

 

DOBROVOLNÍCI: 

- realizace dětských aktivit 

- realizace hudebních, řemeslných a  

PC výukových aktivit 

- aktivity hudební skupiny POLYGOŇÁCI 

- pomoc s nadačními programy, kroužky 

a doučování dětí 

 

 

 

Valná 
hromada

Rada 
spolku

Ředitelka, klíčová 
pracovnice

Psycholožka Etopedka

Lektoři 
vzdělávání

Realizátoři 
dětských 

aktivit
Dobrovolníci

Účetní

IT technik
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 NAŠE KRÁTKÁ A STRUČNÁ nejdůležitější HISTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

před 

založením 

spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

rok 

založení 

spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 2018 - První veřejné vystoupení dětí jezdících na hudební tábory s již 

pětiletou tradicí – a co dál? Že by začátky hudební skupiny POLYGOŇÁCI.  

LISTOPAD 2018 - Výlet několika pěstounských rodin do DINOPARKU, 

první plány a úvahy, jak dál v oblastech, které nám chybí v rámci 

doprovázení.  Jak zapojit a jak pracovat s náctiletými a s rodinami s již 

dospělými dětmi či s rodinami bez možnosti dohody o doprovázení.  

PROSINEC 2018 - Několik vánočních vystoupení začínající hudební 

skupiny, a první úvahy pod jakou hlavičkou dál od příštího roku. 

ÚNOR 2019 - Založení spolku POLYGON bezpečí z.s. 

- Benefiční koncert skupiny POLYGOŇÁCI ve spolupráci s ADROU.  

LÉTO 2019 -  HUDEBNÍ TÁBOR pro děti z pěstounských rodin, ale i další. 

       -  POČÍTAČOVÝ TÁBOR pro náctileté včetně večerních 

programů s etopedkou, se zaměřením na sebepoznání apod. 

ČERVEN 2019 - Několika denní výlet rodin do Prahy, který vyvrcholil 

vystoupením hudební skupiny POLYGOŇÁCI na akci nadace ROZUM A 

CIT, která proběhla na parníku.  

-  Pobyt pro rodiny v Chorvatsku s bohatým doprovodným programem.  

-  Vydání pověření k sociálně-právní ochraně dětí, možnost UZAVÍRÁNÍ    

   DOHOD S PĚSTOUNKÝMI RODINAMI.  

 

ZÁŘÍ 2019 – TÝDENNÍ TURNÉ po Chorvatsku a Bosně, hudební 

skupiny POLYGOŇÁCI, návštěva dětského domova v Bosně a 

Hercegovině.   

ŘÍJEN 2019 -  Výlet hudební skupiny POLYGOŇÁCI do Dinoparku. 

-  POČÍTAČOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT, večery s etopedkou a muzikoterapie. 

-  Celodenní akce DEN PĚSTOUNSTVÍ A RODINY se zábavným i vzdělávacím programem. 

PROSINEC 2019 – Několik vánočních vystoupení skupiny POLYGOŇÁCI a výlet skupiny za čerty. 

- Akce pro naše členy, výlet do dětského centra GALAXIE, nebo odpolední turnaj 

v BOWLINGU a vánoční den otevřených dveří v POLYGONU bezpečí s rozdáváním dárků. 
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VÝKON SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY 

DĚTÍ 
  

Výkon sociálně - právní ochrany dětí vykonáváme od 

11.6.2019 na základě pověření vydaného krajským úřadem 

Zlínského kraje č.j. KUZK 33736/2019 na jehož základě jsme 

oprávněni vykonávat následující činnosti: 

- v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a 

kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovou, 

- uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče,  

- poskytování výchovné a poradenské péče osobě 

pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o 

výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče 

a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba 

pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 

povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

 

  

POČET UZAVŘENÝCH 

DOHOD 2019: 

 

červenec 

1 

srpen 

3 

září 

2 

říjen 

9 

listopad 

0 

prosinec 

1 

 
 

 

Rodinám s uzavřenou dohodou poskytujeme v rámci doprovázení poradenství, celkovou 

podporu, usilujeme o zlepšení jejich podmínek pro výkon pěstounské péče, chráníme zájmy rodin 

a zejména zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách.  Snažíme se především o individuální a citlivý 

přístup, protože víme, že každá rodina je jiná a má jiné potřeby. Snažíme se předcházet selháním a 

podporujeme stabilitu rodin, vnímáme rodinu v širším kontextu a dle potřeby spolupracujeme se 

všemi osobami, které mohou spadat do okruhu ovlivňující vývoj dítěte. Při naší práci se snažíme 

zohledňovat také potřeby pěstounů a pomáháme jim plnit jejich práva a povinnosti takovým 

způsobem, který je pro ně přijatelný. Vždy nám jde o řešení, které je nejvhodnější a nejpřijatelnější 

pro všechny zúčastněné.  
 

POČET PĚSTOUNSKÝCH RODIN S UZAVŘENOU DOHODOU 16  

POČET DALŠÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN  11 

Počet rodin s klasickou pěstounkou péčí 4 8 

Počet rodin s příbuzenskou pěstounskou péčí 12 3 

Počet pěstounů v rodinách 23 14 

Počet dalších blízkých osob dětí v rodinách, se kterými spolupracujeme 8 2 

Počet biologických rodičů dětí, se kterými jsme v kontaktu 4 1 

Počet dětí v pp v rodinách 20 30 

Počet dětí v jiné náhradní rodinné péči 1 1 

Počet již dospělých nezaopatřených dětí v pp 0 4 

Počet biologických dětí pěstounů v rodinách 3 3 
 

V rámci dalších nadstavbových aktivit spolupracujeme nejen s pěstouny s uzavřenou 

dohodu s naší organizací, ale také s pěstounskými rodinami z jiných krajů ČR, které se těchto aktivit 

účastní.  Během těchto aktivit dbáme na potřebu pěstounů sdílet se, relaxovat, čerpat nové síly a 

vědomosti, zaměřujeme se také na další práci s dětmi z těchto rodin za účelem jejich relaxace, 

rozvoje, sebepoznání a přípravy na osamostatnění se, či na zaopatření podpory pro rodiny formou 

finanční pomoci skrz nadační fondy.  
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U obou forem vzdělávání 

dbáme na konkrétní potřeby 

pěstounů a jejich rodin. A to 

z pohledu zvoleného tématu, 

času, či prostředí.  
 

V podzimních měsících jsme pěstounům nabídli: 
 

Krátkodobé skupinové vzdělávaní v místě bydliště v dopoledních či odpoledních hodinách 
 

 

říjen    

 Na cestě pěstounství Bystřice pod Host. 3 hodiny dopoledne 

  Holešov 3 hodiny odpoledne 

listopad    

 Škola a dítě v pěstounské péči Bystřice pod Host. 3 hodiny dopoledne 

prosinec    

 Péče a výchova dětí v pp, role pěstouna Holešov 3 hodiny odpoledne 

 

Celodenní skupinové vzdělávaní 
 

V rámci celodenního vzdělávání dbáme na individuální možnosti rodin, vzdělávání se konalo v 

rámci dne pěstounství a rodiny, ve třech vzdělávacích blocích. Pěstouni měli možnost účasti dle 

svých možností a potřeby v individuálně zvoleném rozsahu. 
 

říjen    

 Den pěstounství a rodiny   

  Rodičovská role a pěstounství 4 hodiny dopoledne 

  Rodina a trávení volného času 4 hodiny odpoledne 

  Beseda o rodinných radostech i strastech 2 hodiny večer 
 

 Formy individuálního vzdělávání  
 

Vzhledem k individuálním potřebám každé rodiny, kdy nejsme schopni obsáhnout všechny 

témata v rámci námi pořádaného skupinového vzdělávání, se snažíme neustále rozšiřovat nejen 

formy, ale také jednotlivé tituly a témata v těchto formách vzdělávání. 
 

Formou četby literatury Odborná literatura 

 Literatura o pěstounské péči 

Formou sledování TV pořadů Tematicky zaměřené pořady na pěstounství  

 Odborné výchovné pořady 

 Odborné dokumenty 

Formou písemných kurzů Tematicky připravené kurzy o problematice pěstounství  
 

         Účast pěstounů – využívání nabízených vzdělávacích aktivit 

 

 

 

 

 

 

V rámci zákonné povinnosti pro pěstouny vzdělávat se, 

zajistila naše organizace v roce 2019 svým pěstounům 

individuální i skupinovou formu vzdělávání.  

 Počet využití pěstouny 

s dohodou s námi 

Počet využití pěstouny 

z jiných organizací 

Formou 2 – 4 hodin 16 3 

Formou celodenní  8 - 

Formou četby 3 - 

Formou sledování pořadů - - 

Formou písemných kurzů 6 2 
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Další služby pro pěstounské rodiny. 
 

 

Dle potřeby pomáháme rodinám  

- při domluvě a zprostředkování kontaktu s bio- 

logickou rodinou.  

- při výchovných či vzdělávacích nezdarech. 

- při psaní zpráv či návrhů k soudu. 

- máme k dispozici etopedku Mgr. Ladislavu  

Marešovou, která pracuje v rámci naší organi- 

zace také během skupinových terapií pro děti 

a dorost během pořádaných akcí  

apod.  

 
 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO RODINY DO NADACÍ 

V rámci naší činnosti pomáháme rodinám s náhradní rodinou péčí, také se zajištěním finanční 

podpory prostřednictvím vyhledávání a podávání žádostí do nadací.  

V tomto roce jsme pomáhali podávat žádosti na doučování dětí, na hudební nástroje dětí, výuku 

v ZUŠ, kroužky, na ubytování při studiích, na financování táborů, či akcí pro náctileté a 

nezaopatřené dospělé děti v pěstounských rodinách.  
 

Vyhotovené a podpořené žádosti pro rodiny do nadací v roce 2019 -  36 žádostí pro 38 dětí 

doučování hudební 

nástroje 

výuka v ZUŠ kroužky tábory akce pro 

náctileté 

internát 

5 7 5 6 6 8 1 
 

Pořádání akcí a pobytů pro rodiny 

Během roku jsme uspořádali také několik zájmových aktivit určených pro celé rodiny, kde jsme 

měli možnost trávit společně čas a sdílet se ať už jako rodiny, nebo společně. 

 Počet 

rodin 

Počet 

dospělých 

Počet dětí Osob 

celkem 

Pobyt v Praze 6 7 19 26 

Pobyt v Chorvatsku 16 19 21 40 

Den pěstounství a rodiny 12 15 27 42 

Výlet do centra GALAXIE 3 4 13 17 

Rodinný turnaj v BOWLINGU 8 9 13 22 

Vánoční posezení – den otevřených dveří 12 15 33 48 
 

Pořádání táborů a akcí pro děti a dorost 

V roce 2019 jsme uspořádali také několik zájmových aktivit určených pouze pro naše děti a 

dorost, které si dávali za cíl nejen zábavu dětí, ale také jejich celkový či úzce zaměřený rozvoj! 

 

 

 Počet dětí Věk 6 - 12 Věk 13 - 18 

Hudební tábor 24 13 11 

Počítačový tábor 18 - 18 

Počítačová víkendová akce 15 3 12 

Hudební víkendová akce 20 14 7 

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA – pro rodiny 

s dohodou máme k dispozici psycholožku 

paní PhDr. Marii Pechovou, která je 

schopná spolupracovat s rodinami v jejich 

přirozeném prostředí, či neutrálním 

prostředí. Dle potřeb rodiny. Pracuje jak 

s pěstouny, tak s dětmi, či dalšími rodinnými 

příslušníky, biologickými rodiči, nebo také 

školou.  

Pro skupinové terapie a supervizní setkání 

spolupracujeme také s psychoterapeutem 

a supervizorem panem Bc. Michalem 

Šalplachtou Dis.  
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Další realizované projekty a činnost v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   VĚTŠINU AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ SE SNAŽÍME ZAMĚŘOVAT NA BUDOVÁNÍ  

                                   JEJICH SEBEHODNOTY A SEBEPOZNÁNÍ. NA HLEDÁNÍ JEJICH ŽIVOTNÍHO NA – 

                                   SMĚROVÁNÍ A PŘÍPRAVU NA OSAMOSTATNĚNÍ SE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební 

skupina 

POLYGOŇÁCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební 

kroužek 

PÍSKLE 

 

 

 

 

 

 

 

počítačová 

skupina 

 PC MANIACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vzniku této skupiny předcházela pětiletá tradice pořádání hudebních 

táborů pro děti z pěstounských rodin, hrající na různé hudební nástroje 

v ZUŠ, aby měly možnost uplatnění se. Z těchto dětí se vytvořila stabilní 

skupinka asi 10 dětí. Po jejich prvním veřejném vystoupení vznikla 

myšlenka z řad pěstounů na založení skupiny.  

Dnes se skupina jmenuje POLYGOŇÁCI a má 24 členů. Věnují se: 

- skupinovému a sólovému zpěvu s vlastním doprovodem, 

- souborové hře – jako 24členný soubor sopránových a altových fléten,  

- souborové hře – coby soubor s různými hudebními nástroji jako jsou 

flétny, kytary, housle, klarinety, trubka, saxofon, klávesy a další. 

Skupina má za sebou již spoustu vystoupení, kdy za rok 2019 stojí za 

zmínku benefiční koncert s ADROU, koncert pro nadaci ROZUM A CIT 

na parníku v Praze, koncert na dnu Pěstounství a rodiny, týdenní turné 

v CHORVATSKU, BOSNĚ A HERCEGOVINĚ.   

Myšlenka na založení vlastního hudebního kroužku vznikla díky 

zájmu dětí ze souboru, které do té doby nehrály na žádný 

hudební nástroj a také chtěly na něco hrát.  

Proto vznikl kroužek PÍSKLE, kde se děti učí ve skupinkách i 

individuálně hře na flétnu, ale také kytaru, klávesy či bicí 

nástroje. Každý zde má možnost zazářit a cítit, že je v něčem 

dobrý.  A navíc zde máme možnost individuálně se 

připravovat na souborovou hru v souboru „POLYGOŇÁCI“. 

Na přání starších dětí z pěstounských rodin jsme uspořádali tábor jen 

pro starší děti. Tento tábor jsme zaměřili v dopoledních hodinách na 

výuku na počítačích, odpoledne byly sportovní a večery 

sebepoznávací. V rámci počítačů se však nehrály hry, ale učilo se 

programování her, úprava fotek, tvorba www stránek a podobně. 

Zkoumalo se také bezpečné prostředí na internetu. Po ukončení tábora 

vznikla na FB skupina PC MANIACI, která i nadále slouží ke 

zdokonalování se v práci na PC. V podzimních měsících pak všechny 

zájemce čekal další PC víkend, kde mohli dále prohlubovat své 

znalosti. Tato PC skupina je stále aktivní a v rámci FB skupiny 

spolupracuje také s IT technikem naší organizace.  

 

Činnost v těchto projektech zabezpečují z velké části dobrovolníci 

z řad pěstounů zapojených dětí. 
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 V prvních letech činnosti jakékoliv organizace, je vždy  

                                         složité, či nemožné, sehnat na všechny své plány a aktivity    

                                         potřebné finanční prostředky.  A proto jsme velmi vděční  

                                         všem našim dárcům, kteří naši činnost v prvním roce naší  

                                              činnosti podporovali.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         

 

             

 
 

DÁRCI 

Nadační fond – Tesco společně s Nadací rozvoje 

občanské společnosti, podpořil naše děti při realizaci 

hudebního turné v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině.   

Nadace Terezy Maxové dětem s námi také 

pravidelně spolupracuje při zajišťování 

individuálních žádostí pro pěstouny. 

Nadace ADRA zrealizovala 

benefiční koncert naší hudební 

skupiny P O L Y G O Ň Á C I 

s výtěžkem na pořízení hudební 

aparatury. 

 

 

 

 

 

Díky činnosti hudební skupiny POLYGOŇÁCI, máme velmi dobrou 

spolupráci s prodejnou TESCO v Holešově, která nás sponzorovala, 

a i nadále sponzoruje věcnými dary, věcné dary jsme v tomto 

roce obdrželi také z prodejny Tesco v Kroměříži a Vyškově. 

Největší radost dětem udělaly krásné vánoční dárky. 

Nadace Rozum a cit s námi spolupracuje nejen 

při individuální podpoře našich rodin, ale také 

podporuje činnost našeho spolku v oblasti 

počítačových akcí, velmi nám pomohla také při 

zajištění počítačového vybavení.  

Sdružení VIA nám podpořilo při 

organizaci PC aktivit ve spolupráci 

s firmami SAP a TECHSOUP v rámci 

akce MEET and CODE. 

 

 

Zábavné centrum 

Galaxie nám poskytla 

zlevněné vstupné 

v době Vánoc. 

   

Penzion Sola Gratia předal našim 

dětem vánoční dárky, v rámci 

akce „dárek v krabici od bot“   
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   Organizace POLYGON bezpečí z.s. není založena  

    za účelem podnikání a hospodaří dle schválených  

    stanov. Ve vlastnictví eviduje pouze drobný dlouho –  

      dobý hmotný majetek. 

 

 

 

Přehled hospodaření za rok 2019 

  

                 

 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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