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Po změně zákona získáváme údaje o dětech, 
které hledají pěstouny od jednotlivých krajských 
úřadů. Dětí je obvykle více, než můžeme uveřej-
nit v Průvodci, proto některé „inzeráty“ najdete 
pouze na webu www.pestouni.cz. Ostatní zů-
stává nezměněno: zájemci, zařazení do evidence 
žadatelů stát se osvojiteli či pěstouny, mohou 
nadále kontaktovat PhDr. Alenu Michalovou,  
michalova@pestouni.cz, tel.: 731 507 401. 

Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme věřit, 
že společně najdeme každému dítěti milující 
a pečující rodinu.

Nicolas, nar. 4/2012, a Michal, 
nar. 7/2013, jsou děti matky men-
šinového etnika, společně umístění 

v DC. Rodiče nejsou t.č. schopni ani ochotni  
o své děti pečovat. Nicolas i Michal jsou zvídaví, 
temperamentní kluci. Na starším Nicolasovi jsou 
patrné známky emočního strádání a jeho psycho-
motorický vývoj je lehce nerovnoměrný, Míša je 
sociálně zdatný chlapec. Pro chlapce hledáme 
místo v pěstounské rodině.

Sestřičky Nataly, nar. 9/2013,  
a Melisa, nar. 6/2015, mají naří-
zenou ÚV z důvodu špatné péče 

matky. Starší Natálka je neklidná a snadno 
ovlivnitelná dívenka s rozumovými schopnostmi 
v pásmu hlubokého podprůměru, psychomo-
torický vývoj Melisky je nerovnoměrný. U obou 
děvčátek je patrné, že žily v nepodnětných 
výchovných podmínkách. V zařízení se rychle 
přizpůsobily, jsou hodnoceny jako tempera-
mentnější, sociálně zdatné holčičky. Matka o ně 
projevuje zájem převážně telefonicky. Sestřičkám 
by prospěla péče pěstounské rodiny.

Tomášek, nar. 10/2013, byl po narození 
přijat do DC i se svou matkou, ve věku 
tří let byla nařízena ústavní výchova. 

Jeho maminka musela být hospitalizována a poté, 
co byl její psychický stav stabilizován, se již k péči 
o syna nevrátila. Tomášek je rizikový chlapeček, 
působí mladším dojmem, jeho vývojový potenciál 
je limitovaný. Je mu věnována rehabilitační péče  

a podařila se upravit zvýšená nemocnost. Tomášek 
by potřeboval péči a lásku pěstounů.

Pěstounskou rodinu z Plzeňského kraje, 
případně ze sousedících krajů, hledáme 
pro Filípka, nar. 6/2015. Jedná se  

o rizikové dítě drogově závislé matky, jeho vývoj 
postupuje pozvolna, je nutná rehabilitace a neu-
rologické sledování. Filípek má dva sourozence, 
o které pečuje mateřská babička, ta také Filípka 
pravidelně navštěvuje.

Pěstouny z Plzeňska nebo sou-
sedících krajů hledáme také pro 
polorodé sourozence Kristýnku, 

nar. 4/2016, a Kristiana, nar. 8/2014. Matka dětí 
pochází z Ukrajiny. Holčička má světlou pleť, 
hnědé vlásky a modrošedé oči, chlapeček má 
tmavé vlásky a světlou pleť. Obě děti jsou zdravé  
a jejich psychomotorický vývoj odpovídá věku. 
Sourozenci jsou umístěni v ústavním zařízení  
od srpna t.r., rodiče je pravidelně navštěvují, ne-
mají však vytvořeny podmínky pro převzetí dětí 
do své péče.

Michal, nar. 3/2015, je v ústavním 
zařízení od 3/2016. Je rehabilitován pro 
celkové vývojové opoždění v důsledku 

atrofie CNS, a také těžce zrakově postižen. Rádi 
bychom mu našli pečlivé, laskavé a tolerantní 
pěstouny.

Pětičlenná skupina sourozenců Mi-
chaela, nar. 5/2016, Adriana, nar. 
12/2007, Kristýna, nar. 8/2009, 

Erik, nar. 7/2011, a David, nar. 4/2013, byly 
společně umístěny v DD, protože rodiče se o ně ne-
dokázali dobře postarat. Všechny děti jsou zdravé 
a rády by vyrůstaly společně v pěstounské rodině. 

Bratři Miroslav, nar. 5/2008,  
a Štefan, nar. 3/2005, jsou spo-
lečně umístění v DD, kde žije  

i jejich zletilá starší sestra. Nejmladší sestřička je 
svěřena do pěstounské péče. Mezi sourozenci je 
citová vazba, je tedy nutné, aby pěstouni, kteří 
se chlapců ujmou, zachovali kontakty s jejich 
sestřičkami. Mirek je kluk tmavší pleti, občas mívá 

Hledáme Vás, mámo, táto

Hledáme Vás ...
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výkyvy nálad. Štefan je výchovně dobře zvlada-
telný, má světlou pleť a hnědé vlasy. Jejich matka 
je v telefonickém kontaktu s nejstarší dcerou, která 
zajišťuje kontakt s ní i sourozencům. Vzhledem  
k tomu, že matka pečuje o další děti, nebude patrně 
schopna převzít péči o Mirka a Štefana.

Filip, nar. 2/2003, tráví celý svůj život 
v ústavu, dvakrát měl naději na osvo-
jení, ale ani jednou se „nezadařilo“.  

V současné době je Filip umístěn v DOZP. Jedná 
se o chlapce většinového etnika se středně těžkým 
mentálním postižením a velmi pomalým tempem 
vývoje. Vyžaduje celodenní dohled, ve speciální 
ZŠ je vzděláván podle individuálního plánu. Je  
v péči neurologa a užívá léky, byla také nutná jeho 
hospitalizace v DPN Opařany. Rodina o chlapce 
neprojevuje zájem. Přáli bychom si, aby i tento 
chlapec mohl zakusit péči a lásku v náhradní 

rodině.
Sourozenci Antonio, nar. 8/2003, 
a Dominika, nar. 6/2002, mají 

nařízenou ústavní výchovu. Jejich matka nejeví  
o své děti dostatečný zájem, otec zemřel. Dominika 
je dívka s rysy menšinového etnika a výchovně je 
hůře zvladatelná. Antonio navštěvuje ZŠ speciální, 
má poruchu sluchu, je hyperaktivní a náladový, je 
léčen medikamenty. Hledáme zkušené pěstouny, 
kteří by mohli pečovat o oba sourozence.

Sestry Palóma, nar. 9/2004, Pau-
lína, nar. 1/2006, a Norma, nar. 
6/2007, jsou děvčata slovenské 

státní příslušnosti. Jejich matka je menšinového 
etnika, občas své dcery navštíví, ale nedokáže se  
o ně postarat. Dívky v zařízení udělaly velký 
pokrok. Palóma a Norma navštěvují ZŠ speciální, 
Paulína ZŠ běžného typu. Všechny jsou zdravé, 
mají mezi sebou vytvořenu silnou sourozeneckou 
vazbu. Hledáme pěstounskou rodinu, která by 
přijala všechny tři dívky.

Tassilo, nar. 1/2004, žije v ústavním 
zařízení od roku 2006. Jeho matka 
se trvale zdržuje v zahraničí a nemá 

podmínky pro převzetí syna do své péče. Otec je 
cizinec, synovi telefonuje, ale Tassi s ním odmítá 
komunikovat. Chlapec je medikován pro ADHD, 
v zařízení je hodnocen jako obtížně zvladatelný. 

Školní prospěch nemá dobrý, odmítá se připravo-
vat na vyučování, rád hraje hry na PC. Pro Tassiho 
hledáme zkušené pěstouny, kteří by byli schopni 
zvládnout náročnou výchovu a vzdělavatelnost.

Karolína, nar. 4/2011, je holčička  
s mnohočetným zdravotním postiže-
ním, odkázána na trvalou celodenní 

zdravotní a ošetřovatelskou péči. Její zdravotní stav 
vyžaduje každodenní rehabilitaci a pravidelné kon-
troly odborných ambulancí. Matka není schopna 
náročnou péči o dítě zvládnout, hledáme proto pro 
Karolínku tolerantní a zkušené pěstouny.

Také David, nar. 7/2004, je chlapec, 
vyžadující zvýšenou zdravotní i ošetřo-
vatelskou péči a stálou kontrolu vycho-

vatelů v zařízení, kde žije. Navštěvuje ZŠ speciální. 
Prospěla by mu individuální péče a láska pěstounů.

O Jarouška, nar. 2/2017, se několik mě-
síců po jeho narození starala maminka. 
Pak ale musel být hospitalizován pro 

zápal plic, maminka přišla o bydlení a odešla ne-
známo kam. Od té doby o Jarouška pečují pěstouni 
na přechodnou dobu. O Jarouškovi říkají, že je to 
neuvěřitelný smíšek, má stále dobrou náladu, je 
to velmi hodné a klidné děťátko. Dobře jí a spinká, 
rád se chová a mazlí. Je zdravý a jeho vývoj je na-
prosto v pořádku. Tohoto chlapečka bude možné 
v budoucnu osvojit, případně požádat o poruč-
nickou péči. Pro Jarouška bychom již potřebovali 
rodinu, ze které nebude muset odcházet.

Kubík, nar. 11/2016, je zdravý chlapec, 
který výborně prospívá v péči přechod-
ných pěstounů. Je velice zvídavý a čilý, 

rád si hraje, u hry vydrží přiměřenou dobu, má 
velmi dobře rozvinutou jemnou motoriku. Je také 
velmi kontaktní, dokáže se odpoutat od pěstounů, 
má důvěru i k cizím lidem. Vřele reaguje na známé 
pečující osoby, umí všechny běžné hříčky (pápá, 
paci paci, jak je veliký atd.). Kubíčkova matka je  
z poloviny menšinového etnika, o chlapce nemůže 
pečovat, otec není v RL dítěte uvedený. V současné 
době je vysloven ze strany soudu nezájem rodiče 
o dítě. Chlapeček by náhradní rodině přinesl 
mnoho radostí.

Zdenička, nar. 8/2016, přišla na svět 
předčasně a v její rodině se jí nedo-

Hledáme Vás ...
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stalo dobré péče, proto se o ni nyní starají pře-
chodní pěstouni. Zdenička je hezká, drobnější, 
dobře naladěná holčička menšinového etnika.  
U pěstounů se jí daří velmi dobře, je velmi vní-
mavá, bystrá, krásně povídá, dobře jí. Hledáme 
pro ni osvojitelskou nebo pěstounskou rodinu.

Tomášek, nar. 8/2016, žije v ústavním 
zařízení a začíná navazovat kontakty 
se svými sourozenci, kteří jsou rovněž 

umístěni v ústavu. Tomáška navštěvuje matka 
se svým partnerem, a tyto kontakty by měly být 
zachovány i v budoucnu. Tomášek byl po naro-
zení v inkubátoru, v prvních dnech byl neklidný 
a křiklavý, hodnocen byl jako zdravotně rizikové 
dítě. Jeho stav se postupně upravoval, ale je stále 
sledován neurologem a každodenně rehabilitován. 
Psychomotorický vývoj je (po věkové korekci)  
v mezích normy. Jedná se o chlapečka menšino-
vého etnika, o kterého se rodina neumí postarat. 
Hledáme pro něj místo v pěstounské rodině.

Jakub, nar. 3/2016, je chlapeček  
s dg. Morbus Down. Jeho rodiče se  
s touto situací nedokázali vyrovnat, byl 

proto umístěn do ústavu, kde ho rodiče navštěvují. 
Podle ústavních sester jde o zvýšeně senzitivní, 
neklidné dítě, psychologické vyšetření dokládá 
vyrovnaný, jen mírně opožděný psychomotorický 
vývoj. Rádi bychom pro Kubíčka našli zázemí  
v pěstounské rodině.

Sourozenci Natálie, nar. 8/2013,  
a Petr, nar. 11/2014, jsou zdravé 
děti, které spolu žijí v ústavu a mají 

se velmi rádi. Jejich maminka není schopna zajistit 
podmínky pro převzetí svých dětí do péče, nejeví 
zájem, otec jim pouze posílá drobné dárky. Natálka 
je drobná holčička světlé pleti s kudrnatými svět-
lými vlásky. Ráda pečuje, hraje si s panenkami, je 
zcela samostatná v sebeobsluze. Autoritě se pod-
řizuje trochu nerada, ale je vděčná za pochvalu, 
přijde se pomazlit. Její bráška Petr je hnědooký, 
tmavovlasý chlapeček, milý a šikovný přiměřeně 
věku. Je zvídavý, rád jezdí na odrážedle. Také pro 
tyto děti hledáme umístění v pěstounské rodině.

Vasilovi, nar. 1/2014, říkají Filip, na-
rodil se matce menšinového etnika. 
Od narození o něj pečovala babička, 

která nebyla ve výchově dostatečně důsledná, 
chlapec neměl stanoveny hranice, byl vzdorovitý. 
Nyní je v péči pěstounů na přechodnou dobu  
a prospívá dobře. Podle psychologa je motoricky 
šikovný, opožďuje se v řeči, je patrné, že vyrůstal 
v podnětově chudém prostředí. Zanedbávána 
byla i zdravotní péče, chlapec má špatný chrup. 
Vasil (Filípek?) by potřeboval stabilní, podnětné 
prostředí pěstounské rodiny.

Matyáš, nar. 9/2015, přišel na svět  
s vážnou chorobou (střevní neprůchod-
nost), a vyžaduje zvýšenou lékařskou  

a ošetřovatelskou péči. Jeho psychomotorický 
vývoj je lehce nevyrovnaný, mírně opožděný 
zejména v oblasti hrubé motoriky. Povahově je to 
živý, příjemně sociabilní chlapec. V současné době 
Matyáška navštěvuje maminka a má kontakt i se 
svou polorodou sestrou. Pěstouni, kteří by chla-
pečka přijali do rodiny, by se měli tyto kontakty 
snažit udržovat.

Filípek, nar. 2/2015, je velmi pohledný 
chlapeček většinového etnika, který 
byl přijat do ústavní péče vzhledem  

k vážnému zranění, k němuž pravděpodobně 
došlo z nedbalosti. V zařízení chlapce navštěvuje 
matka podle finančních možností. Filípek se vyvíjí 
v mezích širší normy, je to tiché dítě, které se rádo 
mazlí. Hledáme pro něj místo v pěstounské rodině.

Jimmy, nar. 8/2015, je chlapeček 
menšinového etnika, o kterého pečují 
pěstouni na přechodnou dobu. Jedná se 

o pěkné, zdravé dítě, nevyžadující žádnou zvláštní 
péči. Hledáme pro něj pěstouny, kteří by mu po-
skytli trvalou péči a lásku.

O Lukáška, nar. 12/2014, pečovala 14 
měsíců maminka, nyní je již téměř dru-
hým rokem u přechodných pěstounů, 

kde velmi dobře prospívá. Chlapeček je po matce 
menšinového etnika, má velké, milé modrošedé 
oči. Je zvídavý, zajímá ho svět kolem, má rád 
traktory, auta, zvířátka, pohádky, zdá se, že má 
dobrý hudební sluch a cit pro rytmus. Dříve trpěl 
bronchitidami, nyní je vcelku zdravý. Pro Lukáška 
hledáme pěstouny, které by mu věnovali dostatek 
času a lásky, kterou už dnes umí oplácet náklon-
ností a šťastným dětským úsměvem.

Hledáme Vás ...


