Hledáme Vás ...

Hledáme Vás, mámo, táto
Po změně zákona získáváme údaje o dětech,
které hledají pěstouny, od jednotlivých
krajských úřadů. 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.
Josefínka, nar. 7/2018, je dívenka
většinového etnika, od narození
umístěna ve zdravotnickém zařízení pro děti se zdravotním znevýhodněním.
Holčička se potýká s četnými zdravotními
problémy, které se snaží postupně překonávat.
Bude mít pravděpodobně problémy se sluchem, v současné době má naslouchadla. Má
také problémy s očima a atypické postavení
prstíků na dolních končetinách. Do budoucna
se lékaři obávají epileptických záchvatů. S Josefínkou je cvičeno podle Vojtovy metody.
Prodělala operaci srdce a je v péči kardiologa.
V současné době je krmena sondou. Projevy
děvčátka nejsou vědomé. Přesto se odborníci
domnívají, že by Josefínce prospělo domácí
prostředí, nejlépe u pěstounů, případně
osvojitelů se zdravotním vzděláním, kteří
by holčičku přijali a pomáhali ji zvládat její
obtížný úděl.
Toník, nar. 7/2014, trpí vrozenou
vývojovou vadou páteře a od narození proto vyrůstá v zařízení. Je
sledován u několika odborníků. Má zasaženu
dolní polovinu těla a je trvale inkontinentní.
Pohybuje se plazením, nosí korzet. Pro pohyb
venku má vozíček a handbike, které dobře
ovládá. Navzdory zdravotnímu znevýhodnění
jde jeho vývoj kupředu; je zvídavý, aktivní,
má rád blízký kontakt a společné aktivity. Je
komunikativní, mluví v jednodušších větách
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a dobře rozumí řeči. Umí být také svéhlavý
a trucovitý, snaží se vynutit svá přání. U rodičů Toníčka bylo rozhodnuto o zbavení
rodičovské zodpovědnosti, chlapec tedy může
jít do osvojení, případně do poručnické péče.
Evička, nar. 4/2011, je holčička
s mnohočetným těžkým zdravotním
postižením. Je odkázána na trvalou
celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Narodila se předčasně jako šesté dítě matky
rovněž zdravotně postižené a neuvedeného
otce. Evička se verbálně neprojevuje, vydává
pouze neartikulované zvuky, neudržuje čistotu, je vyživována sondou. Je schopna pohybovat se lezením a staví se u opory. Denně
je rehabilitována a pravidelně kontrolována
v odborných ambulancích. Vzdělávána je
způsobem, vycházejícím z bazální stimulace.
I pro tuto dívenku hledáme tolerantní a zkušené pěstouny.
Eda, nar. 1/2004, je v ústavu umístěn od roku 2006. Jeho matka se
dlouhodobě zdržuje v zahraničí
a nemá podmínky pro převzetí syna do své
péče. Otec je cizí státní příslušník, syna kontaktuje telefonicky, chlapec s ním však odmítá
komunikovat. Ze strany OSPOD nejsou žádosti
otce o pobyt syna u něj podporovány. Eda má
diagnostikovanou ADHD, v zařízení je obtížně
zvladatelný, ve stresových situacích neudrží
čistotu. Ve škole má podprůměrný prospěch,
nerad se připravuje na vyučování, rád se baví
počítačovými hrami. Chlapci by prospěla péče
zkušených pěstounů, schopných zvládnout
náročnou výchovu.
Luboš, nar. 7/2004, je chlapec s rizikovou rodinnou i osobní anamnézou, s vývojovým opožděním, trpí
na časté infekty HCD. Navštěvuje ZŠ speciální.
Pozornost udrží jen krátkodobě, v sebeobsluze
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není zcela samostatný, potřebuje stálou kontrolu vychovatelů a také logopedickou péči pro
vadu řeči. Luboš jezdí na pravidelné víkendové a prázdninové pobyty ke své tetě, kde se
setkává i s babičkou. Na rodinu tety je citově
vázán, těší se tam, teta si však na převzetí
chlapce do péče zatím netroufá. Pro Luboška
bychom rádi naši pěstouny, kteří by udržovali
kontakty chlapce s rodinou.
Sourozenci Radim, nar. 8/2003,
a Edita, nar. 6/2002, mají od
r. 2014 nařízenou ústavní výchovu ve VÚ. Matka při občasných návštěvách
dětí v zařízení má zájem pouze o chlapce, otce
už děti nemají. Radim navštěvuje ZŠ speciální, má poruchu sluchu, jeho řeč je špatně
srozumitelná. Trpí výkyvy nálad, bere léky.
Edita se projevuje jako sebejistá dívka, občas
sklouzává až k agresivitě. Pro tyto sourozence
hledáme zkušené pěstouny, kteří by zvládli
péči o obě děti.
Margita, nar. 9/2004, Jolanka,
nar. 1/2006, a Zuzka, nar.
6/2007, jsou sestry slovenské
státní příslušnosti. Jejich matka se zdržuje
v Česku, občas děvčata navštíví, ale nemá
podmínky pro péči o ně. Do zařízení byly
dívky převzaty ve velmi zanedbaném stavu,
udělaly ale velký pokrok. Nejstarší a nejmladší
navštěvují ZŠ speciální, prostřední Jolanka ZŠ
běžného typu. Jolanka má určité problémy
s pohlavní identitou, stylizuje se do podoby
chlapce a vyhledává chlapeckou společnost,
porucha zatím nebyla diagnostikována. Děvčata jsou zdravá, občas se u nich vyskytuje
noční pomočování neorganického původu.
Hledáme pěstouny, kteří by byli schopni převzít péči o všechny tři holky.
Terezka, nar. 4/2017, je zdravá,
krásná holčička světlé pleti a hnědých vlásků, okatá, líbivá. Její psychomotorický vývoj odpovídá věku. V rodině
jsou předci menšinového etnika, holčička
však nemá typické rysy. Terezka má nařízenou
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ústavní výchovu do DC poté, co ji její matka
nechala na vlastní žádost ve ZDVOP; naposledy o dceru projevila zájem zhruba před
rokem, je podán návrh na vyslovení nezájmu.
Terezčiným otcem je pravděpodobně partner
matky, který je otcem i dvou starších dětí,
umístěných rovněž v zařízení, i posledního
novorozeného dítěte. O sourozence Terezky
matka projevuje občasný zájem. Pro Terezku
hledáme pěstouny, kteří by pravděpodobně
mohli v budoucnu holčičku i osvojit.
Anička, Mařenka, Pepík a Honzík jsou sourozenci ve věku 2,
3, 5 a 7 let, kteří by potřebovali
pěstouny, schopné a ochotné se postarat
o všechny čtyři děti. Jde o vývojově opožděné,
tělesně zdravé děti, pouze u pětileté Mařenky
byla diagnostikována nevýznamná srdeční
vada.
Toník, nar. 5/2008, a Eda, nar.
3/2005, jsou bráškové společně
umístění v ústavu, kde po své
zletilosti zůstala na dohodu i jejich nejstarší
sestra. Mladší sestře se podařilo zprostředkovat
pěstounskou péči. Mezi sourozenci je citová
vazba, je tedy nutné počítat se zachováním
kontaktů i s děvčaty. Mladší Toník je chlapec
tmavší pleti, má černé vlasy a oči. Občas
mívá výkyvy nálad. Starší Eda je spíše introvert, výchovně zvladatelný, má světlou pleť
a hnědé vlasy. Matka těchto dětí je v telefonním kontaktu s nejstarším děvčetem, které
oběma bratrům předává informace. Matka ale
bohužel upřednostňuje mladšího Toníka, což
Eda nese těžce. Chlapci by mohli společně žít
v pěstounské rodině, protože není pravděpodobné, že by se péče o ně ujala jejich matka.
Dvojčata, dívenky Simona
a Monika, nar. 12/2006, trpí
vážnými následky špatného
zacházení v rodině. Monika má vážnější postižení, je po úrazu mozku trvale připoutána
na lůžko, schopna pouze sedět s oporou.
Projevuje se jen křikem, je krmena, neudržuje
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čistotu. Simona je na tom lépe, navštěvuje ZŠ
speciální. Pro tyto děvčátka hledáme velmi
tolerantní, zkušené pěstouny, kteří by byli
schopni nepřetržité celodenní péče.
Zdeněk, nar. 2/2003, je od narození
odkázán na ústavní péči. Jeho matka
byla zbavena rodičovské odpovědnosti a dala souhlas s osvojením, otec není
v RL uveden. Dva pokusy o osvojení tohoto
chlapce se nezdařily, nyní je Zdeněk umístěn
v DOZP. Vyvíjí se velmi pomalu, je vzděláván
v ZŠ speciální podle individuálního plánu
a vyžaduje celodenní dohled. Pro poruchy
chování je v péči odborníků a bere léky, v minulosti byl také hospitalizován v dětské psychiatrické nemocnici. Zdeněk je světlovlasý
chlapec, bez kontaktu s kýmkoli z rodinných
příslušníků.
I další skupině čtyř sourozenců,
dívkám Ivě a Hance a chlapcům
Jirkovi a Milošovi bychom
rádi dopřáli zázemí pěstounské rodiny. Děti
jsou ročníky 2006, 2007, 2010 a 2012 a byly
odebrány do ústavu pro špatnou péči matky,
které se nepodařilo podmínky pro děti zlepšit. Všechny děti jsou zdravé a na sebe citově
vázané, měly by proto i nadále žít společně
v nové rodině a zároveň udržovat kontakt se
svou matkou.
Hledáme pěstouny také pro
pětičlennou sourozeneckou skupinu tří dívek a dvou chlapců;
holky Jiřinka, nar. 5/2006, Danuška, nar.
12/2007, Markétka, nar. 8/2009, a kluci
Vítek, nar. 7/2011, a Tomáš, nar. 4/2013,
jsou společně umístěni v dětském domově.
V rodině o ně nebylo dobře postaráno, často
se s matkou stěhovaly, otec péči také nezvládal. Děti jsou na sebe zvyklé a mají se rády,
hledáme proto pěstouny, kteří by je přijali
všechny společně.
O Emilka, nar. podzim 2017, pečují
od jeho narození přechodní pěs24

touni. Chlapeček je zdravý, živý, usměvavý,
usíná sám a krásně spinká celou noc. Hezky
také jí, rád si maluje a hraje si na písku, rozumí si s dětmi a umí se rozdělit o hračky.
Pro Emilka hledáme dlouhodobou, milující
pěstounskou rodinu.
Kamilka, nar. zima 2008, je dívenka
menšinového etnika s lehkou mentální retardací, vadou řeči a oční
vadou. Kamča žila se svými rodiči v nevyhovujících bytových podmínkách, proto je již
rok v pěstounské péči na přechodnou dobu.
Hledáme pro ni pěstouny, kteří by se o ni
starali dlouhodobě.
Dalibor, nar. 7/2010, je pohledný,
milý chlapec menšinového etnika,
který doposud nepoznal péči rodiny.
Je léčen pro metabolickou poruchu, která
vyžaduje pravidelnou dietu, jde však o dobře
zvladatelné omezení. Dalibor je šikovný,
hodně samostatný školák základní školy. Jeho
psychomotorické tempo je pomalejší, ale je
komunikativní, rád si povídá. Pro chlapce
hledáme tolerantní pěstounskou rodinu.
Norbert, nar. 7/2011, je chlapec
menšinového etnika, který má
diagnostikovaný dětský autismus.
Je vzděláván podle Školního vzdělávacího
programu pro přípravný stupeň Základní školy
speciální. Norbert neužívá řeč, nemá žádnou
slovní zásobu, velmi dobře však reaguje na komunikaci pomocí obrázků. Rád poslouchá
hudbu, hezky intonuje dětské písně. Rodina
o chlapce nejeví žádný zájem. Rádi bychom
mu proto našli osvojitele či dlouhodobé
pěstouny.
Sourozenci Tobiáš, nar. 4/2009,
Tonička, nar. 8/2010, a Vítek,
nar. 8/2011, žijí dlouhodobě
v ústavním zařízení, bez kontaktu se svou
biologickou rodinou. Jsou to velmi bystré,
přátelské děti, částečně menšinového etnika.
Dobře se zapojují do kolektivu, ve škole jsou
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moc šikovné. Velmi by jim prospěla péče
pěstounské rodiny, která by se postarala
o všechny tři děti.
Zbyněk, nar. 7/2009, je chlapec
s Downovým syndromem, kterého
rodiče opustili hned po jeho narození. Přes svoje postižení je milý a společenský, velmi rád se mazlí, je spokojený, když se
někdo věnuje pouze jeho osobě. Dorozumívá
se znakovou řečí, kterou se snaží provázet
mluvou. Vzdělává se podle individuálního
vzdělávacího plánu ve speciální škole, kde je
učenlivý a zvídavý. Rádi bychom mu dopřáli
zázemí v pěstounské rodině.
Leoš, nar. 7/2008, je pěkný chlapec
menšinového etnika, který vyrůstá
v ústavním zařízení a dlouhodobě
se o něj nikdo z rodiny nezajímá. Může být
osvojen nebo přijat do pěstounské rodiny.
Leoškův vývoj je opožděnější, vyžaduje individuální přístup a péči. Jeho sourozenci jsou
již v rodinách a Leoš by také měl rád tu svou.
Ivánek, nar. 1/2011, trpí mnoha
vrozenými vývojovými vadami.
Komunikuje pomocí mimiky a gest,
má rád společnost. Je silně nedoslýchavý, nosí
naslouchadlo. Od září navštěvuje ZŠ speciální,
kde má vytvořen individuální vzdělávací plán.
Biologická rodina o Ivana neprojevuje žádný
zájem, proto pro něj hledáme tolerantní osvojitele nebo pěstouny.
Láďa, nar. 1/2008, je chlapec většinového etnika, který z pěstounské
péče na přechodnou dobu přešel
do ústavního zařízení. Svou matkou nebyl
přijat, probíhají pouze příležitostné kontakty,
chlapec citově strádá. Má diagnózu ADHD,
mívá výkyvy nálad. Ládík nyní navštěvuje
5. třídu ZŠ. Prospěla by mu péče tolerantních
pěstounů.
Šárka, nar. 4/2006, je holčička
s mentální retardací, závislá na poPRÙVODCE náhradní rodinnou péèí | 3 / 2019

moci ostatních. Je přátelská, ráda maluje
a skládá různé stavebnice či puzzle. Vyznačuje
se velkou snaživostí a v určitých oblastech
dělá pokroky. Hledáme pro ni dlouhodobé
pěstouny.
Polorodí bratř i Petr, nar.
2/2007, a Pavel, nar. 10/2014,
potřebují péči tolerantních
pěstounů, kteří by byli laskavými rodiči.
Starší Péťa je chlapec většinového etnika
s autismem, téměř vůbec nemluví. Mluvenému slovu však rozumí, učí se znakovou řeč,
v sebeobsluze je samostatný. Velmi rád chodí
do školy, je manuálně šikovný, jeho zálibou
je vaření. Mladší Pavlík je velmi dobře laděný
chlapec menšinového etnika, navštěvuje MŠ,
kde rád tancuje a zpívá.
Pro Radka, nar. 10/2009, zdravého
chlapce většinového etnika, hledáme tolerantní pěstouny. Chlapec
má ADHD a projevy silné citové deprivace,
potřebuje individuální přístup a pevné mantinely.
Libuška, nar. 1/2008, je dívenka
většinového etnika, s dg. ADHD
a lehkou mentální retardací. Po fyzické stránce je zdravá a v péči přechodných
pěstounů udělala velké pokroky. Její rodina
o ni neprojevuje zájem, hledáme proto pro ni
místo v pěstounské rodině.
Olinka, nar. 2/2013, je holčička většinového etnika, která byla umístěna
v ústavním zařízení pro nedostatečnou péči matky. Matka ji v zařízení navštěvuje,
není však schopna se o ni postarat. Olinka
má zdravotní postižení, které je však možné
zvládat i v rodinném prostředí. Hledáme pro
ni tolerantní pěstounskou rodinu.
Sestř ičky Karolínka, nar.
7/2016, a Lada, nar. 5/2018,
byly odebrány z nedostatečné
péče matky. Starší Karolínka má hnědé oči
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a vlásky a středně tmavou pleť. Je to veselé
a společenské dítě, velká pomocnice, ráda
pěstounce pomáhá s uklízením i vařením
i s péčí o mladší sestřičku. V sebeobsluze je
také hodně samostatná. Mladší Lada je tmavší
jako její starší sestra. Její psychomotorický
vývoj je v mezích normy, je velmi společenská
a spíše klidná. Obě dívky jsou zdravé, chodí
pouze jednou za půl roku na kontrolu na neurologii. Pro holčičky hledáme dlouhodobou
pěstounskou rodinu.
Martin, nar. 5/2014, a Julinka,
nar. 5/2015, jsou sourozenci
většinového etnika, o které se
stará pěstounka na přechodnou dobu. Obě
děti jsou zdravé. Po příchodu k pěstounce
začaly děti navštěvovat logopedii. Julinka je
hodně závislá na starším bráškovi a vyžaduje
velkou pozornost. Martínek je společenský,
paličatý kluk, také vyžaduje hodně pozornosti.
Pro tyto sourozence hledáme dlouhodobou,
milující pěstounskou rodinu.
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Viktor, nar. 1/2008, je chlapec většinového etnika, který trpí těžkou
citovou deprivací. Potřebuje individuální péči a pevné hranice. Rádi bychom mu
našli tolerantní pěstouny.
S o u r o z e n c i Re g í n a , n a r.
7/2006, Libor, nar. 3/2009,
a Dominik, nar. 3/2011, jsou
děti většinového etnika, umístěné v zařízení.
Rodiče se o ně zajímají minimálně. Regínka
má bezlepkovou dietu. Libor zvládá výborně
školu, mladší Dominik chodí do ZŠ praktické.
Děti jsou milé a šikovné, rády by společně žily
v pěstounské rodině.
Pro šikovné a milé sourozence
většinového etnika, Martu,
nar. 1/2012, Kristiána, nar.
12/2012, a Aleška, nar. 9/2014, hledáme
umístění v pěstounské rodině. Děti nemají
téměř žádný kontakt se svou biologickou
rodinou. Jsou na sebe velmi navázané, mají
se rády, měly by proto být do rodiny přijaty
společně.

