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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.

Zorka, nar. 1/2012, byla do ústav-
ního zařízení umístěna spolu se 
sourozencem zhruba před třemi lety. 

Péči o děti matka zanedbávala, svým jednáním 
ohrožovala jejich mravní výchovu. U Zorky se 
i z tohoto důvodu objevují specifické poruchy 
chování. V roce 2017 byla Zorka i se souro-
zencem svěřena do péče pěstounů, v jejím 
chování však nadále přetrvávaly projevy, pro 
něž byla po roce přemístěna do pěstounské 
péče na přechodnou dobu. V současné době 
dívka podstupuje terapii a vykazuje uspokoju-
jící pokroky. Je komunikačně zdatná, šikovná, 
dokáže být trpělivá, pečlivá a houževnatá. Je 
vzhledem k věku plně samostatná. Pro Zorku 
je zásadní, aby mohla vyrůstat v náhradní ro-
dině, která jí zajistí také dlouhodobou pomoc 
odborníků (psychoterapeutickou péči).

Pro Michaela, nar. 2013, hledáme 
tolerantní osvojitele nebo pěstouny. 
Chlapeček vyrůstá v ústavním zaří-

zení, je to velmi pohledný, zdravý a celkem 
šikovný kluk. Má výraznější temperament, rád 
se mazlí, potřebuje citlivý přístup dospělých.

Tolerantní pěstouny hledáme také 
pro Vilímka, nar. 10/2018. Vilík je 
malý chlapeček s hnědými vlásky 

a očima, má pět starších sourozenců, kteří 
již delší dobu pobývají v ústavním zařízení. 
Vilík byl krátce po narození umístěn do pří-

buzenské péče a nyní velmi dobře prospívá 
u přechodných pěstounů. Je miláčkem celé 
pěstounské rodiny, všichni mu proto přejeme 
laskavé náhradní rodiče.

Tři sourozenci, Simona, nar. 
8/2010, Mirek, nar. 6/2014, 
a Vašík, nar. 10/2015, vyrůstali 

v nepodnětném a rozháraném rodinném pro-
středí. Jejich matka má další dítě s novým part-
nerem a děti v ústavním zařízení navštěvuje 
jednou až dvakrát za tři měsíce. Tatínek jim 
píše dopisy z výkonu trestu; po něm jsou děti 
menšinového etnika, bez výraznějších znaků. 
U všech dětí jsou patrné následky utrpěných 
traumat z rodiny, kopírují nepřizpůsobené 
chování, kterému byly svědky. Simonka chodí 
do 2. třídy ZŠ, špatně se soustředí, využívá po-
moci asistenta. Je sledována v oční ambulanci. 
Rovněž Mirek má ve školce asistenta, čeká ho 
druhá operace očí, po té první udělal ve svém 
vývoji pokrok. Vašík se ve školce projevuje 
na úrovni vrstevníků, je to zdravý a spoko-
jený chlapeček, ale také se v chování „opičí“ 
po sourozencích. Těmto dětem bychom rádi 
našli místo v laskavém, podnětném prostředí 
pěstounské rodiny.

Radek je dvanáctiletý chlapec vět-
šinového etnika, na svůj věk samo-
statný, zvládne mít v pořádku své 

věci a je rád za pozornost a přijetí ostatních. 
Nyní je Radek umístěný v DD, předtím si 
neprošel zrovna lehkým obdobím. Jeho 
maminka ho nezvládala, chvíli si pobyl u ba-
bičky, ta ale přišla o bydlení, takže musel zpět 
k matce a situace se opakovala. Matka sama 
podala návrh na umístění syna do ústavního 
zařízení; má doma ještě další děti a otec dětí 
„nefunguje“. Pokud by se našla poučená a lás-
kyplná pěstounská rodina, která by chlapce 
brala takového, jaký je, tj. s jeho neklidem 
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a lehkým vývojovým opožděním, byla by to 
pro Radka velká výhra.

Věrka, 9 roků, a Danka, 5 roků, 
jsou holčičky většinového et-
nika, které „mají v očích lum-

párny“. Mají výbornou paměť a logické 
myšlení. U ničeho sice moc dlouho nevydrží, 
ale velmi se snaží porozumět pravidlům, která 
doma vůbec nezažily. Podmínky, v nichž dříve 
žily, si lze jen stěží představit… Nyní žijí v DD. 
Mají ještě bratra, předpokládá se, že se s ním 
budou kontaktovat, do pěstounské rodiny by 
však šly holky jen spolu.

Hanka, 12 let, je pohledná, dlouho-
vlasá dívka většinového etnika. Je to 
zdravá, veselá, podnikavá a chytrá 

slečna, která by si přála poznat náhradní ro-
dinu. Nejvíc se bojí, že se nové rodině nebude 
líbit, že ji nezvládne přijmout takovou, jaká 
je, i s její tíživou minulostí. V současné době 
žije v dětském domově, předtím pobývala rok 
u přechodných pěstounů s tím, že se vrátí ke 
své těžce nemocné mamince nebo tátovi. To 
se však bohužel nezadařilo, zatím se nedaří ani 
najít pro ni pěstounskou rodinu. Byli bychom 
velmi rádi, kdyby se ozvali zkušení pěstouni, 
kteří by Hance dali příležitost poznat prostředí 
spořádané rodiny.

Emil, nar. 4/2013, je chlapeček 
menšinového etnika, vyrůstající 
od narození v ústavním zařízení. 

Emilek je hezký, živý kluk, pohybově nadaný, 
bylo by dobré, kdyby se mohl pohybovým 
aktivitám věnovat i v nějakém kroužku. Po-
třebuje také logopedickou péči. Emil respek-
tuje dospělé, dobře spolupracuje, k dětem je 
nekonfliktní, umí si hrát i sám. Rozumově je 
dobře nadaný, jen nevydrží dlouho u jedné 
činnosti. Pro Emila hledáme adoptivní rodiče 
nebo pěstouny.

Bráškové Martin, nar. 1/2013, 
a Milan, nar. 7/2014, přišli do 
ústavu v zanedbaném stavu, 

pobyt jim velmi prospěl. Nyní o ně pečují 
přechodní pěstouni a oba chlapci dobře pro-
spívají doma i v předškolním zařízení. Martin 
a Milánek mají ještě sestřičku, o kterou se chce 
postarat jejich babička, na všechny tři děti 
si ale již netroufá. Pro tyto blonďaté kluky 
hledáme trvalé místo v pěstounské rodině.

Bára je jedenáctiletá slečna s dlou-
hými světlými vlasy, která byla spolu 
se sourozenci umístěna do zařízení, 

protože jejich matka se ocitla ve finanční 
a bytové nouzi a péči o děti nezvládala. Bára 
se ke svým polorodým sourozencům chovala 
špatně, protože sama v rodině nezažila mnoho 
dobrého. Přes dobré nadání má také problémy 
se zvládáním učiva, byla jí diagnostikována 
specifická porucha čtení a psaní. Barunce by 
velmi prospělo umístění ve funkční a empa-
tické pěstounské rodině.

Pavel, nar. 12/2008, je velký, 
pěkný kluk menšinového et-
nika. Do ústavní péče přišel se 

svou starší sestrou Marií na podzim 2018, 
předtím se toulal a nechodil do školy. Matka 
se o děti nestarala, péči o ně do určité míry 
suplovala babička. Obě děti nebyly zvyklé  
na režim. Pavel je ale učenlivý, milý, společen-
ský, rád si popovídá s dospělými a také s dětmi 
vychází dobře. Stává se, že ho v noci pronásle-
dují zlé sny, občas se i pomočí. Ve škole není 
znát, že měl absence, je tam šikovný, ke škole 
má pozitivní vztah, baví ho zejména vlasti-
věda. Prospěchově by mohl patřit do lepšího 
průměru. Pavel je v zařízení rád, i když má 
také rád svou matku, s rodinou jsou obě děti 
v telefonickém kontaktu.
Pavlova sestra Marie, nar. 10/2006, je tmavá, 
okatá dívka, popisovaná jako introvertní, s de-
presivními známkami, velmi milá a skromná.  
Dětí se spíše straní, pomůže na požádání. 
Dohání školu, projevuje se tam jako velmi 
chytrá a učenlivá, má dobré výsledky v ang-
ličtině, problémy má se zapomínáním úkolů 
a pomůcek. Pro sourozence hledáme místo 
v pěstounské rodině.

Hledáme Vás ...
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Sourozenci  Stanislav, nar. 
5/2006, Jarka, nar. 4/2007, 
a Radim, nar. 10/2008, přišli do 

zařízení v srpnu 2018 na základě předběžného 
opatření. V zařízení se rychle zadaptovali, 
dobře komunikují, zapojili se do školy, pře-
konávají problémy zaviněné zanedbávající 
péčí babičky. Radim je vnímavý, citlivý kluk 
a trochu „šašek“ snažící se upoutat pozornost. 
Hůř snáší kritiku a neúspěch, dobře reaguje 
na pochvalu. Ve škole je chytrý a pohotový, 
ale má potíže se soustředěním, což se odráží 
na prospěchu. Jaruška rovněž touží po při-
jetí a pozornosti, špatně snáší, když vztahy 
nevcházejí podle jejích představ. Nejstarší 
Standa vnímá jako své poslání starat se o sou-
rozence, má zatěžující pocit zodpovědnosti, 
který mu brání, aby se cítil dítětem a nechal 
o sebe pečovat. Nerad cokoliv sděluje a emoce 
„nepouští“. Chová se slušně, snaží se nedělat 
problémy, je nejradši, když si ho okolí nevšímá 
a má svůj klid.
Tyto děti naléhavě potřebují péči citlivých, 
poučených pěstounů.

Jarek, nar. 4/2014, Ríša, nar. 
9/2015, a Janička, nar. 8/2017, 
jsou velmi hezké děti světlé 

pleti, které bohužel nemohou vyrůstat u svých 
rodičů, protože ti upřednostňují své zájmy 
a návyky. Děti u přechodných pěstounů dělají 
velké pokroky, o vše se zajímají, s řadou věcí 
se setkávají poprvé. Nejstarší Jareček je už 
bez plen, Janička se naučila chodit. Rádi by-
chom našli „trvalé“ pěstouny, kteří by zvládli 
všechny tři děti a podpořili jejich občasný 
kontakt s rodiči.

Dušan, nar. 8/2013, musel být v ra-
ném věku odebrán matce z důvodu 
nedostatečné péče. Dušánek je chla-

pec světlých vlásků a modrých očí, s rizikovou 
rodinnou i porodní anamnézou. Genetickým 
vyšetřením byla prokázána chromozomální 
aberace, jejímž důsledkem je psychomotorická 
retardace a vyšší nemocnost i riziko nádoro-
vého onemocnění. Vývoj pokračuje zvolna, 

chlapeček samostatně chodí, nají se lžičkou, 
nemluví, není schopen základní sebeobsluhy. 
Většinou je milý a pozitivně laděný, objevují 
se však i afektivní stavy s tendencí k sebepo-
škozování. Ošetřovatelská péče je náročná, 
zvládnout ji mohou tolerantní a zkušení 
pěstouni.

Eman, nar. 7/2009, je hezký chla-
pec většinového etnika s vážným 
zdravotním handicapem. Je schopen 

krátké chůze v chodítku, samostatně zvládne 
pouze pár krůčků. Je schopen se najíst s do-
pomocí, má pleny. Hůře rozumí mluvené 
řeči, průběžně však dělá lehké pokroky. Pro 
Emánka hledáme velmi tolerantní a zkušené 
pěstouny.

Ivan, nar. 9/2002, a Jiří, nar. 
11/2003, pobývají v ústavní 
péči od r. 2008, kdy se rozpadlo 

soužití rodičů na Slovensku a matka s dětmi 
odcestovala do ČR. Chlapci byli na žádost 
matky umístěni ve ZDVOP a její zájem o ně 
postupně vymizel. Ivan má diagnostikovanou 
lehkou mentální retardaci, je to nekonfliktní, 
adaptabilní hoch. Jiřík je sociálně zdatný chla-
pec, výchovně zvladatelný, rozumově v pásmu 
spodního průměru. Rádi bychom jim našli 
místo v pěstounské rodině.

Pepíček, nar. podzim 2017, je 
chlapeček menšinového etnika, od 
narození v péči přechodných pěs-

tounů. Je zdravý, živý, usměvavý, krásně spí. 
Rád sbírá kamínky, zkouší chodit do schodů. 
Začíná používat slov a v chůzi si je čím dál víc 
jistější. Pepíčkovi bychom rádi našli dlouho-
dobé pěstouny.

Helenka, nar. v zimě 2008, je dí-
venka menšinového etnika s lehkou 
mentální retardací, vadou řeči a oční 

vadou. Se svými rodiči žila v nevyhovujících 
bytových podmínkách, proto je již rok v pěs-
tounské péči na přechodnou dobu. Hledáme 
pro ni dlouhodobé pěstouny.
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Ivo, nar. 7/2010, je pohledný, 
milý chlapec menšinového etnika, 
vyrůstající od narození v ústavu. 

Je léčen pro metabolickou poruchu, která 
vyžaduje pravidelnou dietu. Toto omezení 
je však velmi dobře zvladatelné. Chlapeček 
je šikovný, hodně samostatný, dochází již  
do základní školy. Je pomalejší, komuni-
kativní, rád si povídá. Pro Ivoška hledáme 
tolerantní pěstounskou rodinu.

Ruda, nar. 7/2011, je chlapec men-
šinového etnika, který má diagnos-
tikovaný dětský autismus. Je proto 

vzděláván podle školního vzdělávacího 
programu pro přípravný stupeň ZŠ speciální. 
Ruda neužívá řeč, velmi dobře však reaguje 
na komunikaci pomocí obrázků. Rád po-
slouchá hudbu, velmi dobře intonuje dětské 
písničky. Rodina se o chlapce nezajímá, rádi 
bychom mu našli osvojitele nebo dlouhodobé 
pěstouny.

Sourozenci Aleš, nar. 4/2009, 
Marcela, nar. 2010, a Vojta, 
nar. 8/2011, jsou pohledné 

děti, částečně menšinového etnika, velmi 
šikovné a bystré. Jsou to přátelské děti, bez 
problémů se zapojují do kolektivu, ve škole 
jsou moc šikovné. V ústavním zařízení jsou 
dlouhodobě, potřebovaly by zažít láskyplnou 
péči pěstounské rodiny.

Otík, nar. 7/2009, se narodil 
s Downovým syndromem, jeho 
rodiče ho proto opustili ihned po 

narození. Je to milý, společenský chlapec, 
je rád, když se mu někdo věnuje. Velmi rád 
se mazlí. Dorozumívá se znakovou řečí, kte-
rou se snaží doplňovat mluvou. Je učenlivý 
a zvídavý, vzdělává se podle individuálního 
vzdělávacího plánu ve speciální škole.

Severin, nar. 7/2008, je pěkný 
chlapec menšinového etnika, který 
vyrůstá v ústavním zařízení. Jeho vý-

voj je opožděnější, vyžaduje proto individuální 

přístup a péči. Jeho sourozenci již našli svou 
náhradní rodinu, o Severinka se dlouhodobě 
nikdo nezajímá a také by rád někam patřil! 
I tento chlapec potřebuje zažít lásku a péči 
pěstounů nebo adoptivních rodičů.

Dlouhodobé pěstouny hledáme 
pro Ctibora, nar. 11/2003, 
a jeho sestřičku Irenu, nar. 

4/2005. Irenka se ve škole učí podle indi-
viduálního vzdělávacího plánu a prospívá 
dobře. Je to přátelská dívka, která ráda pomáhá 
ostatním dětem v zařízení. Ctibor je vášnivým 
hráčem fotbalu, je sociálně zdatný, mnoho 
věcí si dokáže zařídit samostatně. Děti jsou 
v pravidelném kontaktu s matkou.

Přemysl, nar. 1/2011, je chlapec 
s mnoha vývojovými vadami. Pře-
mek komunikuje pomocí mimiky 

a gest. Je silně nedoslýchavý, nosí naslou-
chadlo. Od září navštěvuje ZŠ speciální, kde 
má vytvořen individuální vzdělávací plán. 
Přemek má rád společnost. Rodina o chlapce 
neprojevuje zájem, rádi bychom mu našli 
tolerantní osvojitele nebo pěstouny.

Vítek, nar. 1/2008, je chlapec vět-
šinového etnika, který z pěstounské 
péče na přechodnou dobu přešel  

do ústavního zařízení. Navštěvuje nyní 
5. třídu základní školy. Občas má výkyvy 
nálad, má diagnostikováno ADHD. Matka 
s chlapcem udržuje příležitostné kontakty. Pro 
Vítka hledáme tolerantní pěstounskou rodinu, 
která by mu věnovala svou péči a lásku.

Markéta, nar. 4/2006, je děvčátko 
s mentální retardací, závislé na 
pomoci ostatních. Je přátelská, ráda 

maluje a skládá různé stavebnice či puzzle. Je 
velice snaživá a v určitých oblastech dělá po-
kroky. Hledáme pro ni dlouhodobé pěstouny.

Tonička, nar. 4/2004, přišla na 
svět s postižením (kvadruparetická 
forma DMO), má diagnostikovanou 

Hledáme Vás ...
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těžkou mentální retardaci a epilepsii. Vyžaduje 
celodenní péči, je to však klidné, veselé děvče. 
Navštěvuje ZŠ speciální, je vzdělávána podle 
individuálního plánu. O Toničku její rodina 
nemá zájem, rádi bychom jí proto našli místo 
v pěstounské rodině.

Květa, nar. 5/2004, a Leoš, nar. 
6/2002, jsou sourozenci, kteří 
spolu žijí v ústavním zařízení. 

Květa navštěvuje praktickou školu, je velmi 
manuálně zručná. Leoš chodí do ZŠ speciální, 
navštěvuje různé volnočasové aktivity, pova-
hově je milý, pohodový. Jejich matka je v za-
řízení příležitostně navštěvuje. Také pro tyto 
sourozence hledáme dlouhodobé pěstouny.

Tolerantní pěstouny hledáme 
pro Luboše, nar. 2/2007, a jeho 
polorodého bratra Mariána, 

nar. 10/2014. Luboš je chlapec většinového 
etnika s autismem, téměř vůbec nemluví. 
Mluvenému však rozumí, učí se znakovou 
řeč, v sebeobsluze je samostatný. Manuálně 
je šikovný, jeho zálibou je vaření. Velmi rád 
chodí do školy. Mladší Mariánek je velmi 
dobře laděný chlapec menšinového etnika. 
Chodí do školky, rád tam tancuje a zpívá.

Tomášek, nar. 3/2018, je páté dítě 
rodičů menšinového etnika, starší 
sourozenci jsou již v ústavním za-

řízení. Tomášek velmi dobře prospívá v péči 
pěstounky na přechodnou dobu, veškeré 
zanedbání z původní rodiny již dohnal.  
Je to zdravý, černovlasý, okatý a vždy pozitivně 
naladěný kluk s přiměřeným psychomotoric-
kým vývojem. Rodiče o Tomáška neprojevují 
aktivní zájem. Hledáme pro něj tolerantní 
a milující pěstounskou rodinu.




