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Hledáme Vás ...

Po změně zákona získáváme údaje o dětech, 
které hledají pěstouny, od jednotlivých 
krajských úřadů. Zájemci, zařazení do evi-
dence 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.

Davídek, nar. 10/2017, je rizikový 
chlapeček, který byl hned po naro-
zení umístěn v ústavu, a nyní o něj 

pečuje přechodná pěstounka. David má pět 
sourozenců, o žádného z nich rodiče nemo-
hou pečovat, otec ale má o Davídka zájem. 
Hledáme proto pěstouny z krajů blízkých 
Plzeňskému.

Hledáme tolerantní pěstouny pro 
Pepíčka, nar. 6/2018. Chlapeček je 
od narození v péči přechodných pěs-

tounů; v současné době s ním nikdo z rodiny 
není v kontaktu. Pepíček je krásné dítě drob-
nější konstituce, mírně snědé pleti, hnědých 
vlásků a očí. Vzhledem k rodinné anamnéze 
je sledován psychologem a pěstouni pracují 
na postupném uvolňování svalového napětí. 
Pepík je zdravý, pouze v jednom roce věku je 
plánované vyšetření k vyloučení hepatitidy 
typu C.
Na pěstouny, kteří se rozhodnout přijmout 
chlapečka do své rodiny a svého srdce, se bude 
neuvěřitelně krásně usmívat.

Linda, nar. 5/2017, je holčička vět-
šinového etnika, která se narodila 
jako dvojče. Její sestřička zůstala 

doma u maminky, Lindička je však od srpna 
2018 umístěna v ústavním zařízení.  Její zdra-
votní stav je komplikovaný, potřebuje proto 
speciální rehabilitaci. Narodila se předčasně 

a ve vývoji je velmi opožděná. Přesto je to 
klidná, usměvavá holčička, spokojená v ná-
ručí pečující osoby. Zasloužila by si pěstouny, 
kteří ji přijmou takovou, jaká je a pomohou jí 
zvládnout její zdravotní obtíže.

Anička, nar. 12/2011, a Lukáš, 
nar. 6/2006, jsou sourozenci 
většinového etnika, velmi hez-

kého vzhledu. V ústavním zařízení jsou 
umístěny, protože jejich matka se o ně ne-
dokázala dobře postarat. Anička je klidnější 
povahy, mezi dětmi je velmi oblíbená. Lukáš 
rád sportuje, je to fajn kluk, se kterým nejsou 
naprosto žádné výchovné problémy. Má nízké 
sebevědomí, potřebuje pochvalu a podporu. 
Děti jsou na sebe citově vázány. Obě jsou 
opožděné v řeči, ale pokud by jim pěstouni vě-
novali lásku a péči, postupně by se jim zacelily 
šrámy na duši a opoždění by dohnali. Pěstouni 
by měli také tolerovat občasné kontakty dětí 
s jejich biologickou rodinou.

Zdeňka, nar. 2/2011 ,  vyrůstá  
od narození v ústavním zařízení. 
Navštěvuje 2. třídu praktické ZŠ, 

je hodnocena jako živá a temperamentní 
dívenka. Učivo zvládá přiměřeně věku a leh-
kému vývojovému opoždění, umí být ale také 
trucovitá a impulzivní, dožaduje se pozornosti 
dospělé osoby. Při neúspěchu má tendenci na 
práci rezignovat, při individuálním kontaktu 
je snaživá, ale má problém s udržením po-
zornosti. Často „testuje hranice“, využívá své 
postavení malé a roztomilé holčičky, ale do-
káže být také velmi milá. Je hodně pohybově 
nadaná, chodí plavat, tancovat a na atletiku.
Zdenička je umístěna v ústavu pro děti  
s postižením spolu se svojí starší sestrou.  
Ta je psychicky hodně křehká, potřebuje svůj 
klid; bylo proto rozhodnuto hledat zkušené 
pěstouny pouze pro mladší Zdeňku. Dívenky 
nemají žádný kontakt se svými rodiči. 

Hledáme Vás, mámo, táto
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Doposud se nepodařilo najít 
rodinu pro sourozence Adélku, 
nar. 4/2009, a Lukáše, nar. 

5/2013; obě děti by naléhavě potřebovaly 
klidné, láskyplné prostředí pěstounské rodiny. 
Na svou „novou maminku“ také stále čeká 
Bohoušek, nar. 9/2008. Tyto děti byly uve-
řejněny v posledním čísle časopisu Průvodce 
NRP 6/2018 i na našich webových stránkách.

Anežka, nar. 2015, je další dívenka, 
která již byla uveřejněná v Průvodci 
NRP 4/2018. Ani pro tuto holčičku 

jsme nenašli zatím pěstouny, kteří by zvládli 
náročnou péči o dítě s neurologickým  
a mentálním postižením. Opět se proto za ni 
přimlouváme.

Mareček, nar. 9/2012, vyrůstá od 
útlého věku v ústavním zařízení, 
protože jeho maminka trpěla zdra-

votními potížemi a neměla patřičné zázemí. 
Chlapeček je líbivý, má snědou pleť, výrazné 
hnědé oči a světlejší vlásky. Je inteligentní, 
upovídaný a mazlivý. Je vděčný za pozornost 
dospělých, potřebuje klidný a citlivý přístup. 
Rádi bychom mu našli trvalé zázemí v pěs-
tounské rodině.

Sourozenci Kubík, nar. 3/2016, 
a Nela, nar. 2/2017, byli umís-
těni v dětském domově již  

v útlém věku, a to na žádost rodičů, kteří 
neměli vytvořeny vhodné podmínky pro 
výchovu dětí. Děti jsou zdravé a hezké, mají 
tmavé vlasy a oči. Vyžadují vřelou náruč  
a mazlení. Na sebe jsou hodně fixované. Pěs-
touni, kteří sourozence přijmou do své rodiny, 
by měli počítat s kontakty dětí s jejich rodiči.

O Jeníčkovi, nar. 11/2017, jsme už 
v této rubrice také psali. Chlapeček 
byl ve svých dvou měsících věku 

umístěn do zařízení a po třech měsících přešel 
do péče přechodných pěstounů. Začátkem 
května však uplyne roční lhůta přechodné 

pěstounské péče a bude třeba řešit další Je-
níčkův osud; velmi by nás trápilo, kdyby se 
nenašla „trvalá“ pěstounská rodina a Jeníček 
by musel jít do ústavního zařízení. Jeník  
je zdravý, pohledný, dobře se vyvíjející klučina 
se znaky jiného etnika. Nyní se občas vídá se 
svou matkou, ta ale nevyužívá všechny mož-
nosti kontaktů, cestuje po republice a o syna 
se fakticky příliš nezajímá.

Mirek, nar. 7/2011, a Janička, 
nar. 12/2014, jsou děti matky 
slovenské státní příslušnosti, 

která si nedokázala vytvořit podmínky pro 
péči o děti. O vnoučata se zajímala mateřská 
babička, ale pouze přechodně. Matka děti 
navštívila dvakrát, ale nepohodla se s perso-
nálem ústavu, vyhledávala konflikty. Mirek  
i Janička jsou zdravé, hodně děti. Holčička  
je milá, příjemná v kontaktu, chlapec je ši-
kovný, i když se umí občas vztekat, když není 
po jeho. Pro děti hledáme místo v pěstounské 
rodině.

Tři kluci jako stupínky: Ale-
xandr, nar. 4/2011, Bedřich, 
nar. 7/2013, a Kamil, nar. 

6/2015, byli předáni do ústavní výchovy poté, 
co rodiče sdělili telefonicky na OSPOD, že 
se pro finanční i vztahové potíže nemohou 
postarat o své děti. Matka neprojevuje o děti 
dostatečný zájem, otec žije v holobytu, pra-
cuje, navštěvuje děti i se sladkostmi pro ně, 
snaží se se zařízením spolupracovat. Chlapci 
mají mezi sebou silnou citovou vazbu, jsou to 
hodné děti, vděčné za kontakt i aktivitu. Rádi 
bychom jim dopřáli péči a lásku náhradní 
rodiny.

Vlastík, nar. 4/2009, má nařízenou 
ústavní výchovu do DD od 7/2017. 
Jedná se o chlapce s lehkým ro-

zumovým postižením, poruchou chování, 
pozornosti a aktivity. Jeho chování je proble-
matické zejména ve vztahu k vrstevníkům. 
V přítomnosti starších chlapců je soupeřivý, 

Hledáme Vás ...
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napodobuje špatné vzory. Jeho matka samo-
statně péči o syna nezvládá, otec sám požádal 
o ústavní výchovu. Pro Vlastimila hledáme 
poučené, zkušené pěstouny, kteří by se mu 
mohli plně věnovat.

Daria, nar. 7/2008, má nařízenou 
ústavní výchovu od r. 2015, je umís-
těna v DD. Její matka neměla vytvo-

řené vhodné podmínky pro výchovu dcery, 
zejména však ale její agresívní chování bylo 
pro okolí zcela neúnosné. S umístěním dcery 
nesouhlasí, ale také o ni neprojevuje zájem.  
V současné době je Darinka bez kontaktu 
s matkou a styk s ní si ani nepřeje. Sama se 
vyjádřila, že by si přála zprostředkovat pěs-
tounskou péči.

Také Tereza, nar. 1/2003, vyžaduje 
odbornou pozornost, má nařízenou 
ústavní výchovu ve výchovném 

ústavu. Byla u ní diagnostikována smíšená 
porucha chování a emocí, nevyvážený vývoj 
osobnosti, je v péči psychiatra. Její rozumové 
schopnosti jsou v pásmu podprůměru.  
V ústavu je  popisována jako vzdorovitá, ne-
respektuje pravidla, dělá naschvály, vulgárně 
mluví. Objevilo se také občasné sebepoškozo-
vání. Nicméně v režimu zařízení byla Terezka 
schopna přizpůsobit se daným pravidlům  
a zapojit se do terapeutických aktivit. Při 
rozhovoru projevila zájem o  zprostředkování 
pěstounské péče. Hledáme proto pěstouny, 
kteří mají dostatek odborných zkušeností  
i pochopení pro Terezčiny obtíže, aby zvládli 
její náročnou výchovu.


