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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.

Pro Valentinku, nar. 2/2019, hle-
dáme novou rodinu. Holčička měla 
ztížený příchod na svět, narodila se 

předčasně a první týdny svého života strávila 
na JIP. Péčí lékařů vše dohnala a nyní lze o ní 
hovořit jako o zdravém a dobře se vyvíjejícím 
miminku. Valentinka je drobná, proporcio-
nální, má snědou pleť, tmavé vlásky a výrazné 
tmavé oči. Její maminka již vychovává čtyři 
své děti a není v jejích silách postarat se 
i o nejmladší Valentinku, a také v širší rodině 
nikdo takový není.

Také pro Janičku, nar. 1/2012, 
je umístění v pěstounské rodině na-
prosto zásadní pro její další příznivý 

vývoj. Dívenka byla do ústavního zařízení 
umístěna spolu se sourozencem v r. 2016, 
protože jejich matka je hrubě zanedbávala. 
V roce 2017 obě děti přešly do pěstounské 
péče, kde se poměrně dobře adaptovaly, 
u Janky ale přetrvávaly zvláštnosti v cho-
vání, které mají kořeny v původní rodině.  
Byla proto přemístěna k přechodným pěs-
tounům. Nyní podstupuje terapii s uspo-
kojujícími pokroky, jednou týdně dochází 
k psychologovi. Postupně se začlenila do dět-
ského kolektivu a cítí se tam dobře. Janička je 
komunikativně zdatná holčička, je šikovná, 
plně samostatná, trpělivá, pečlivá a hou-
ževnatá.

Dvojčátka Mikuláš a Tamara 
se narodila donošená a zdravá  
v březnu 2019. Děti mají světle 

hnědé vlásky a tmavě modré oči. Jejich ma-
mince životní situace neumožňuje starat se 
o děti osobně, vzdala se jich proto po porodu 
s přáním, aby byly spokojené v jiné rodině. 
Starší, rok a půl stará sestřička dětí vyrůstá 
v pěstounské péči. Dědeček s babičkou se již 
na výchovu dítěte necítí, ale osud jejich 
vnoučat je zajímá, je proto třeba počítat 
s kontakty s biologickou rodinou.

Simonka, nar. 11/2015, přišla 
do ústavního zařízení v r. 2016, 
důvodem byla nedostatečná péče 

matky. V zařízení je také její polorodý bratr, 
s nímž má dívenka pěkný vztah. Dříve 
děti navštěvovala babička, ta však zemřela, 
maminka je bohužel t.č. ve výkonu trestu. 
Simonka je hezká zdravá dívenka většino-
vého etnika, velmi obratná, milá k dětem, 
mazlivá, bezproblémová. Podle posledního 
psychologického vyšetření se jedná o dítě 
s rozumovými schopnostmi v pásmu prů-
měru, s lehce opožděným vývojem řeči 
a zvýšenou úzkostností, která se projevuje 
zhoršenou adaptací na změny a  lítostivými 
reakcemi. Podle vychovatelů jí pobyt v zaří-
zení velmi prospěl, zklidnila se a v současné 
době je prostě „úplně zlatá“.

Sofinka, nar. 3/2019, je od naro-
zení v péči přechodných pěstounů, 
její matka v porodnici podepsala 

souhlas s osvojením. V současné době však 
zatím nelze přesněji určit, jak bude vývoj 
dítěte probíhat, holčička vykazuje mírně 
abnormální fyzické rysy a je podezření na ge-
neticky podmíněné vrozené onemocnění, 
vyžadující sledování na mnoha odborných 
pracovištích. Vhodná se proto jeví nyní 
pěstounská péče. Podle poslední zprávy pře-

Hledáme Vás, mámo, táto
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chodné pěstounky holčička krásně přibývá 
na váze, občas trpí kolikami. Zatím nemá 
ustálen denní režim, usíná v rozmezí mezi 21. 
a 23. hod., ale spí krásně celou noc. Absolvo-
vala vyšetření na kardiologii, nefrologii, sono 
hlavy a dutiny břišní, vše bylo shledáno v po-
řádku. Na rehabilitaci byly doporučeny kla-
sické masáže kojenců, pěstounka je provádí 
a holčičce se to velice líbí. Jsou objednáni 
také k fyzioterapeutce, aby byl vývoj dítěte 
pod kontrolou, ale zatím snad dítě neproka-
zuje žádné odchylky od normálního vývoje.  
Plánována také vyšetření na gastroenterolo-
gii, neurologii a očním.

Hanička, nar. 11/2017, byla 
spolu s bratry (níže uvedenými 
Staníkem a Jirkou) umístěna 

v zařízení pro nedostatečnou péči matky; 
ta má své děti ráda, navštěvuje je, ale není 
dostatečně vyzrálá, aby jim dokázala zajistit 
kvalitní péči. Ústavnímu zařízení předcházela 
u Haničky hospitalizace, když vypadla opilé 
matce z náruče. Nyní je její zdravotní stav 
dobrý, je jí poskytována zvýšená individuální 
péče se zaměřením na výživu, rehabilitaci 
a celkovou stimulaci. Podle psychologického 
vyšetření je Hančin vývoj nerovnoměrný 
v pásmu podprůměru, výhodou je její pro-
sociální orientace a emocionální stabilita.  
Hanička je hezká, roztomilá holčička, z polo-
viny menšinového etnika, stejně jako její bratři  
Staník, nar. 12/2014, a Jirka, nar. 8/2016. 
Kluci nenavštěvovali žádné předškolní 
zařízení. Oba jsou zdraví, pěkní, po přijetí 
do ústavního zařízení trpěli kožními de-
fekty a mají oční vadu. U obou jsou známky 
opožděnosti ve vývoji, a to z důvodu nedo-
statečně podnětného rodinného prostředí. 
Je jim věnována zvýšená péče a svá zpoždění 
dohánějí. Všichni sourozenci jsou na sebe 
velmi silně vázaní, přichází proto v úvahu 
jen společné umístění v pěstounské rodině.

Péťa, nar. 9/2017, je chlapeček 
menšinového etnika od narození 
v péči přechodných pěstounů. 

Péťa je živý, společenský, hravý, rád maluje 

a rád si hraje s dětmi. Pro chlapce hledáme 
dlouhodobou, milující pěstounskou rodinu.

Helenka, nar. 2/2008, je dívenka 
menšinového etnika s lehkou men-
tální retardací, vadou řeči a oční 

vadou. Dívka žila se svými rodiči v nevyhovu-
jících podmínkách, byla dlouhou dobu v péči 
přechodných pěstounů, nyní je v ústavním 
zařízení. Pro Helenku hledáme vhodnou 
dlouhodobou pěstounskou rodinu.

Radek, nar. 7/2010, je pohledný, 
milý chlapec menšinového etnika, 
který je od narození v ústavní 

péči. Je léčen pro metabolickou poruchu, 
která vyžaduje stálé dodržování diety.  
Toto omezení je však dobře zvladatelné. 
Radeček je šikovný, hodně samostatný, 
dochází do základní školy. Je komunikativní, 
rád si povídá. Pro Radka hledáme tolerantní 
pěstounskou rodinu.

Rosťa, nar. 7/2011, má diagnosti-
kovaný dětský autismus. Jedná se 
o chlapce menšinového etnika, 

který neužívá řeč, nemá osvojena žádná 
slova. Velmi dobře však reaguje na komuni-
kaci pomocí obrázků. Rád poslouchá hudbu, 
dobře intonuje známé dětské písně. Rodina 
o chlapce nejeví žádný zájem. Pro Rostíka 
bychom rádi našli osvojitele či dlouhodobé 
pěstouny.

Pěstounskou rodinu hledáme 
také pro sourozence Edu, 
nar. 4/2009, Vendulku, nar. 

8/2010, a Libora, nar. 8/2011. Děti jsou 
dlouhodobě v ústavním zařízení, nemají 
žádný kontakt se svou rodinou. Jsou to 
pohledné děti částečně menšinového et-
nika, velmi šikovné a bystré. Jsou přátelské, 
bez problémů se zapojují do kolektivu, 
ve škole dobře prospívají.

Vítek, nar. 7/2009, je chlapec 
většinového etnika, který se na-
rodil s Downovým syndromem. 

Hledáme Vás ...
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Pro jeho postižení ho jeho rodiče opustili 
ihned po narození. Jedná se o milého a spo-
lečenského chlapce. Je rád, když se někdo 
věnuje pouze jeho osobě, velmi rád se mazlí. 
Vítek je vzděláván podle individuální vzdě-
lávacího plánu ve speciální škole, ve škole je 
učenlivý a zvídavý.

Milánek, nar. 7/2008, je pěkný 
chlapec menšinového etnika, 
který vyrůstá v ústavním zařízení. 

Dlouhodobě se o něj nikdo nezajímá. Mi-
lánek je dítě vhodné do osvojitelské i pěs-
tounské rodiny. Jeho vývoj je opožděnější, 
vyžaduje individuální přístup a péči. Ostatní 
jeho sourozenci jsou již v rodinách a Milánek 
by si také přál mít tu svou.

Daneček, nar. 1/2011, je chlapec 
většinového etnika, trpící mnoha 
vrozenými vývojovými vadami. 

Komunikuje pomocí mimiky a gest. Je silně 
nedoslýchavý, nosí naslouchadlo. Od září 
navštěvuje ZŠ speciální, kde má vytvořen 
individuální vzdělávací plán. Daník má rád 
společnost. Biologická rodina o Dana nepro-
jevuje žádný zájem, hledáme mu proto tole-
rantní osvojitele či pěstouny.

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

do ústavního zařízení. Luděk nebyl přijat 
svou matkou, je proto citově deprivován. 
Matka s ním udržuje příležitostné kontakty. 
Luděk má občasné výkyvy nálad, má dia-
gnózu ADHD. Hledáme pro něj tolerantní 
pěstounskou rodinu, která by mu věnovala 
lásku a péči.

Daniela, nar. 4/2006, je dívenka 
rozumově opožděná, závislá na po-
moci ostatních. Je přátelská, ráda 

maluje a skládá různé stavebnice či puzzle. 
Je velice snaživá a v určitých oblastech jsou 
u ní vidět pokroky. Pro dívenku hledáme 
dlouhodobé pěstouny.

Pro brášky Jiříka, nar. 2/2007, 
a Jendu, nar. 10/2014, hle-
dáme tolerantní pěstouny, 

kteří by chlapcům byli laskavými rodiči. 
Starší Jiřík je autistický chlapec většinového 
etnika, který téměř vůbec nemluví. Mluve-
nému slovu však rozumí, učí se znakovou řeč, 
v sebeobsluze je samostatný. Je manuálně 
šikovný, jeho zálibou je vaření. Velmi rád 
chodí do školy. Mladší Jenda je Jiříkův polo-
rodý bratr. Je to velmi dobře laděný chlapec 
smíšeného etnika, rád tancuje a zpívá.

Hledáme tolerantní pěstouny pro 
Zdeňka, nar. 10/2009. Zdenda má 
ADHD a projevy silné citové depri-

vace. Potřebuje proto individuální přístup 
se stanovením pevných mantinelů. Jedná se 
o zdravého kluka většinového etnika.

Jiřinka, nar. 1/2008, je dívka 
většinového etnika, s diagnózou 
ADHD a lehkou mentální retardací. 

Po fyzické stránce je zdravá a v péči pře-
chodných pěstounů udělala velké pokroky. 
Nyní je umístěna v zařízení. Rodina o dívku 
neprojevuje zájem, hledáme proto pro ni 
dlouhodobé pěstouny.

Julinka, nar. 2/2013, je dívenka 
většinového etnika, která byla 
z důvodu nedostatečné péče matky 

umístěna do zařízení. Matka ji tam navště-
vuje, do své péče však není schopná dceru 
přijmout. Julinka má zdravotní postižení, 
které je však možné zvládat i v rodinném 
prostředí. Aktuálně je u holčičky podezření 
na poruchu autistického spektra. Hledáme 
pro ni tolerantní pěstounskou rodinu.

Miloš, nar. 1/2008, je chlapec vět-
šinového etnika, těžce deprivovaný, 
což se promítá do jeho projevů cho-

vání. Potřebuje individuální péči a pevné hra-
nice. Hledáme pro něj tolerantní pěstouny.
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Sourozenci Evička, nar. 7/2006, 
Vláďa, nar. 3/2009, a Roman,  
nar. 3/2011, jsou milé, šikovné 

děti většinového etnika. Jsou umístěni v za-
řízení, rodiče se o ně zajímají minimálně. 
Evička má bezlepkovou dietu, starší Vláďa 
zvládá výborně školu, mladší Románek 
navštěvuje ZŠ praktickou. Rádi bychom jim 
našli zázemí v pěstounské rodině.

Pro velmi šikovné a pěkné děti 
většinového etnika Aničku, 
nar. 1/2012, Michaela, nar. 

12/2012, a Kubíka, nar. 9/2014, hledáme 
pěstounskou rodinu. Děti nemají téměř 
žádný kontakt s rodinou, žijí spolu v zařízení. 
Jsou na sebe velmi vázané, mají se rády, měly 
by být proto umístěny v rodině společně.

Filípek, nar. 7/2018, se narodil 
s mentálním postižením, jeho 
matka požívala v těhotenství alko-

hol. Je umístěn v ústavním zařízení, prospěla 
by mu péče dlouhodobých pěstounů.

L i b u š k a ,  n a r.  11 / 2 016 , 
a Alenka, nar. 8/2018, jsou 
zdravé, šikovné a pohledné 

sestřičky většinového etnika. Do ústavního 
zařízení byly umístěny z důvodu neschop-
nosti matky se o ně postarat. Hledáme pro 
ně tolerantní pěstouny.

Barborka a Kačenka jsou dvoj-
čátka, nar. 1/2019. Holčičky 
jsou z poloviny menšinového 

etnika, bez výrazných znaků. Matka těchto 
dětí je drogově závislá, dívenky měly silné 
abstinenční příznaky, po počátečních zdra-
votních obtížích se však jejich vývoj vyrov-
nává. Hledáme pro ně tolerantní pěstouny.

Sárinka, nar. 3/2019, je holčička 
menšinového etnika, předčasně 
narozená. V přechodné pěstounské 

péči zpoždění dohnala a dobře prospívá. 
Ráda komunikuje a potřebuje mít někoho 
pro sebe. Hledáme pro ni osvojitelskou 
nebo pěstounskou rodinu, která jí poskytne 
plnou náruč lásky.

Láďa, nar. 12/2014, a Mirek, 
nar. 9/2018, jsou bráškové 
z poloviny menšinového et-

nika, umístěni u pěstounů na přechodnou 
dobu. Předtím vyrůstali v biologické rodině, 
která nebyla dlouhodobě schopna chlapcům 
zajistit vhodné podmínky pro zdravý vývoj. 
Kluci jsou bez zdravotních komplikací, starší 
chlapec dochází na logopedii a rehabilitaci. 
Pro oba hledáme jednu tolerantní pěstoun-
skou rodinu.

Hledáme Vás ...


