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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.

Tomášek, nar. 2/2015, žil v nestabil-
ním rodinném prostředí, proto byl 
spolu se sourozenci umístěn v ústav-

ním zařízení. Tomášek tam nesdílí rodinnou 
skupinu se sestrami, ty se k němu nechovají 
dobře, a také, na rozdíl od Tomáška, nemají 
zájem o umístění do pěstounské rodiny. 
Děti udržují telefonický kontakt s matkou 
i ostatními příbuznými, a na propustku také 
pobývají na návštěvě u strýce. Tomášek podle 
psychologického vyšetření disponuje dobrou 
mentální kapacitou, konstatované zpoždění 
je přičítáno výchovnému zanedbání. Reaguje 
bystře a pohotově, po umístění v ústavu 
udělal velké pokroky. Chodí do školky, za-
pojuje se do všech činností a paní učitelky 
ho chválí. Dosud není úplně samostatný 
v sebeobsluze, vyžaduje občasnou pomoc 
a dohled. Je to veselé, živé a hravé dítě. 
Tomášek je zdravý, ale zaostává v růstu, je 
doporučeno vyšetření na endokrinologii. 
Jedná se o chlapečka menšinového etnika, 
má černé vlásky a tmavé oči.

Dvojčátka Ládík a Lenka, nar. 
1/2019, přišla na svět předčasně 
a první týdny svého života 

strávila v nemocnici. Jsou to velcí bojovníci, 
dnes jsou to zdravé dětičky, ve svém vývoji vše 
dohnaly a nedonošenost by na nich nikdo 
nepoznal. Mají světlou pleť a rezavé, lehce 

nahnědlé vlásky, chlapeček má tmavě modré 
oči a holčička zelené. Jsou mazlivé, na sebe 
fixované, pozitivně laděné a usměvavé. Jejich 
rodiče je mají rádi a rádi by se starali, mají 
však spoustu práce se staršími sourozenci 
dvojčátek. Pěstouni, kteří dvojčátka přijmou, 
budou muset počítat s kontakty s biologickou 
rodinou.

Dvojčátka, chlapečci Martínek 
a Michálek, nar. 9/2017, jsou 
klučíci většinového etnika, 

kteří byli opakovaně umísťováni svými rodiči 
do zařízení, nyní již je jim nařízena ústavní 
výchova. Rodiče se o děti nedokáží postarat, 
zájem o ně projevují sporadicky. Chlapci 
jsou zdraví, šikovní a dobře prospívají. Jsou 
na sebe velmi fixováni. Hledáme pro ně to-
lerantní pěstouny.

Vašík, nar. 8/2011, je od března 
tohoto roku umístěn v pěstounské 
péči na přechodnou dobu. Nyní 

navštěvuje 2. třídu základní školy, učení ho 
baví, ve škole udělal veliký pokrok a na vy-
svědčení měl samé jedničky. Je snaživý, 
chytrý a vděčný za každou pozornost, do-
chází na logopedii. Pro tohoto pohledného 
poloromského chlapce hledáme tolerantní 
pěstounskou rodinu.

Polorodé sestry Veronika, nar. 
8/2018, a Amálka, nar. 4/2016, 
byly do přechodné pěstounské 

péče umístěny 7/2019 poté, co jejich matka 
nezvládala svoji závislost na alkoholu a za-
nedbávala péči o děti. Obě holčičky byly 
v minulosti opakovaně umísťovány v ústav-
ním zařízení, o starší holčičku nějakou dobu 
pečoval otec, ten se však o žádnou z dívek již 
nezajímá. Matka o holčičky jeví zájem, nemá 
však možnost se s nimi kontaktovat z fi-
nančních důvodů. Holčičky jsou v kontaktu 

Hledáme Vás, mámo, táto s mateřskou babičkou. Jejich vývoj je mírně 
opožděný vzhledem k nevyhovujícím pod-
mínkám, v nichž vyrůstaly, u přechodných 
pěstounů však ve vývoji velmi pokročily. 
Hledáme pro ně pěstouny, u nichž by našly 
dlouhodobé zázemí.

Honzík, nar. 10/2013, je chlapec 
menšinového etnika, narodil se 
předčasně s nízkou porodní vá-

hou. Po propuštění z nemocnice byl svěřen 
do přechodné pěstounské péče, kde vyrůs-
tal do svých 2,5 let a následně byl předán 
do ústavního zařízení. Pro Honzíka byla 
vyhledána rodina ze zahraničí, ale zpro-
středkování se nezdařilo. Nikdo z biologické 
rodiny se o chlapečka nezajímá, na návštěvu 
za ním chodí jeho bývalá přechodná pěs-
tounka. Honzík je rozumově opožděný, trpí 
poruchou pozornosti a aktivity. Má speciální 
vzdělávací potřeby, po nástupu do školy bude 
vyžadovat individuální vzdělávací plán. Nej-
víc by ale potřeboval milující pěstounskou 
rodinu.

Bráškové Miroslav, nar. 12/2014, 
a Tadeáš, nar. 9/2018, jsou 
kluci poloromského původu, 

o které nyní pečují pěstouni na přechod-
nou dobu. Předtím žili v biologické rodině, 
která dlouhodobě nebyla schopna zajistit 
jim vhodné podmínky. Chlapci jsou zdraví, 
starší Mirek chodí na logopedii a rehabilitaci. 
Hledáme pro ně trvalé zázemí v tolerantní 
pěstounské rodině. 

Dvojčátka, chlapečci Marek 
a Martin, nar. 9/2017, jsou 
zdraví, šikovní a dobře prospí-

vající klučíci většinového etnika. Rodiče je 
bohužel opakovaně umísťovali do zařízení, 
protože se o ně nedokázali postarat. Nyní 
jim byla nařízena ústavní výchova. Ro-
diče o chlapce projevují zájem sporadicky. 
Chlapci jsou na sebe velmi fixovaní, hledáme 
proto pro oba umístění v jedné pěstounské 
rodině. 

Matyáš, nar. 8/2011, je od března 
tohoto roku umístěn u pěstounů 
na přechodnou dobu. Nyní navště-

vuje 2. třídu základní školy, učení ho baví, 
ve škole udělal veliký pokrok a na vysvědčení 
měl samé jedničky. Matyášek je snaživý, 
chytrý a vděčný za každou pozornost. Do-
chází na logopedii. Pro tohoto pohledného 
poloromského chlapce hledáme dlouhodobé 
pěstouny. 

Sourozenci  Danuška,  nar. 
9/2011, a Vláďa, nar. 6/2015, jsou 
velmi šikovné děti smíšeného 

etnika, již více než rok umístěné v ústavním 
zařízení. Matka se o děti nemůže starat, otec 
se snaží upravit si podmínky pro zajištění 
péče o děti, ale dlouhodobě se mu to nedaří. 
Rádi bychom jim našli místo v pěstounské 
rodině.

Rodiče Barborky, nar. 2/2018, 
a Michaela, nar. 12/2018, jsou 
menšinového etnika a péči 

o své děti nezvládali. Pro péči o ně nemá 
podmínky ani širší rodina. Míša je zdravý 
a líbivý chlapeček, Barborka je ve svém 
psychomotorickém vývoji mírně opožděna. 
Oba byli svěřeni společně do pěstounské 
péče na přechodnou dobu a velmi by jim 
prospělo začlenění do rodiny dlouhodobých 
pěstounů. 

Lukášek, nar. 10/2018, vyrůstá od na-
rození v ústavní péči. Geneticky byl 
u něj potvrzen Downův syndrom, 

rodiče si proto na jeho výchovu netroufají. 
Byli by ale rádi, kdyby chlapeček mohl vyrůs-
tat v láskyplné pěstounské rodině.  

Raduška, nar. 6/2018, je ze zdravot-
ních důvodů od narození v ústavní 
péči. Trpí mikrocefalií, onemocně-

ním štítné žlázy a hypertonickým syndro-
mem. Přes problematický zdravotní stav se 
Radka vyvíjí přiměřeně, je to velmi čiperná 
holčička. Rádi bychom pro ni našli tolerantní 
a laskavé pěstouny. 

Hledáme Vás ... Hledáme Vás ...


