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Hledáme Vás ...

Hledáme Vás, mámo, táto
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. 

U Šimona, nar. 7/2013, bylo vy-
sloveno podezření na Downův 
syndrom teprve po porodu a potvr-

zenou diagnózu Downova syndromu nejniž-
šího stupně rodiče neunesli. Chlapeček byl 
umístěn do DC a posléze do dalšího zařízení, 
které komunikovalo s jeho otcem. Šimonkovi 
se od narození věnuje dobrovolnice, OSPOD 
provedl pohovor s rodiči, kteří projevili 
souhlas s nahlášením syna do evidence ná-
hradní rodinné péče, případně by souhlasili 
i s osvojením. Rodiče si přejí, aby chlapci 
byla zajištěna co nejlepší možná péče. Psy-
chomotorický vývoj dítěte je nerovnoměrný, 
s nejvýraznějším opožděním v oblasti řeči, 
celkově klinický obraz i úroveň vývoje odpo-
vídá základní diagnóze. Podle dobrovolnice 
je Šimonek šikovný, rád skládá i těžké puzzle, 
prohlíží si knížky, mezi dětmi je oblíbený, 
k dětem má pozitivní vztah, v chování ne-
vykazuje žádné známky agresivity, je milý 
a vnímavý. Vzhledově je pohledný, má světlé 
vlásky a modré oči. Pro tohoto chlapečka hle-
dáme pěstouny, poručníky nebo osvojitele.

Anička se narodila 8/2019 zdra-
vým, mladým, vysokoškolsky vzdě-
laným rodičům, nic nenasvědčo-

valo pozdější diagnóze Downova syndromu. 
Matka dítě odmítla po porodu převzít, otec je 
viděl jednou. Holčičku si z porodnice odvezla 
pěstounka na přechodnou dobu, u které je 
Anička v péči doposud. Rodiče udělili souhlas 

s osvojením své dcery. U holčičky byla zjiš-
těna dalekozrakost a oboustranná percepční 
ztráta sluchu, na zvukové podněty ale rea-
guje. Psychomotorický vývoj ve čtyřech měsí-
cích věku byl shledán bez opoždění. Anička je 
klidné dítě, má ráda písničky, rozpozná svou 
pěstounku. Rádi bychom jí našli nové rodiče.

Pěstounskou rodinu hledáme také 
pro Vilíka, nar. 5/2018. Jedná se 
o zdravého, pohledného chlapečka 

světlých vlasů a tmavě modrých očí. Je usmě-
vavý a společenský, moc rád se mazlí, hraje 
si s autíčky, dobře jí a spí. Při jízdě v kočáře 
si rád prohlíží své okolí, je přirozeně zvídavý. 
Maminka má svého synka ráda, ale v prů-
běhu jeho života onemocněla a není v jejích 
silách se o děťátko osobně starat.

Míša, nar. 5/2017, je modrooký 
blonďáček, který potřebuje speci-
ální péči. Nyní o něj pečují pěstouni 

na přechodnou dobu, ale blíží se doba, kdy 
u nich už nebude moci zůstat. S ohledem 
na těžké vývojové opoždění chlapečka je vy-
hledávání náhradních rodičů velmi obtížné. 
Míša bude potřebovat dlouhodobou rehabili-
taci, má také vážné poškození sluchu a bude 
muset mít sluchadla. Chlapec nedostal 
do vínku zdraví, ale pěstouny odmění poho-
dovou povahou. Často se směje, živě reaguje, 
projevuje zájem o okolí i o nabízené hračky. 
Nejspokojenější je zatím v náruči pěstounky.

Hledáme dlouhodobé pěstouny 
pro chlapečka světlé pleti Vašíka, 
nar. 1/2019, který ve čtyřech mě-

sících utrpěl vážný úraz hlavičky. Od pátého 
měsíce je v pěstounské péči na přechodnou 
dobu. Péče pěstounů a odborníků pomohla 
k tomu, že zdravotní stav Vašíka se den 
ze dne zlepšuje. Je z něj krásný, usměvavý 
kluk, který i přes počáteční špatné prognózy 
bude moci sportovat a žít běžným životem. 
Vašíkovi rodiče sami měli těžké dětství, péče 
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o syna by byla pro ně příliš náročná. Sami to 
uznávají a přejí si pro Vašíka hodnou rodinu.

Zbyněček, nar. 4/2019, je zdravý, 
donošený chlapeček světle hně-
dých vlásků, hnědých očí a lehce 

snědé pleti. Od narození se o něj stará pře-
chodná pěstounka. Zbyněček je vymazlené, 
klidné a pohodářské dítě, které prospívá 
ukázkově. Moc rád jí a spinká, nejraději usíná 
při procházkách v kočárku na čerstvém vzdu-
chu. Nejlépe se cítí v náručí, odkud si může 
prohlížet dění kolem sebe, má rád společen-
ský kontakt, moc rád si „povídá“ a hlasitě 
se směje. Maminka o svého chlapečka 
pečovat nemůže, v úvaze je tedy osvojení 
nebo poručenství.

Jarouškovi a Mirečkovi je pět 
a sedm let a jsou to chlapci 
s celkovým opožděním vývoje, 

u mladšího výrazné v oblasti řeči, s poruchou 
pozornosti a aktivity. Starší z chlapců má 
diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, 
výrazné poruchy chování, ADHD a emoční 
a podnětovou deprivaci. Podle zdravotního 
posudku jejich stav klade zvýšené nároky 
na péči.

Petruška, nar. 10/2013, je holčička 
s těžkým zdravotním postižením 
(vrozenými vývojovými vadami), 

vyžadujícím celodenní péči dospělé osoby. 
Matka je zbavena rodičovské odpovědnosti 
s možností zachování kontaktů. O dceru však 
nejeví dlouhodobě žádný zájem ani matka, 
ani nikdo jiný z rodiny. Také této holčičce 
bychom rádi našli milující pěstouny.

Pěstouny z Plzeňska, př í-
padně ze sousedních krajů 
hledáme pro sestry Amálku, 

nar. 3/2014, a Gábinku, nar. 4/2015. Holky 
jsou zdravé a rozumově odpovídají běžnému 
průměru. Nyní navštěvují obě běžnou ma-
teřskou školu, kde jsou spokojené a hodné. 
Ze školky jsou hodnoceny jako bystré a ko-
munikativní, Amálka je více submisivní než 
mladší Gábinka. Mají mezi sebou silnou 

sourozeneckou vazbu. Obě jsou světlé pleti, 
Amálka má světle kaštanové vlásky, Gábinka 
tmavší. Spolupráce s jejich matkou je při je-
jích občasných návštěvách zařízení obtížná, 
otec neprojevuje žádný zájem. Prarodiče 
z obou stran mají o vnučky zájem, ale převzít 
do péče je nemohou.

Bratři Jiřík, pět roků, a David, 
dva roky, jsou kluci z polo-
viny menšinového etnika, bez 

typických vizuálních znaků. Neměli štěstí 
na biologickou rodinu, jsou proto umístěni 
v ústavním zařízení. Kluci jsou šikovní, cit-
liví a vázaní na sebe. Rádi si hrají s vláčky, 
autíčky, dívají se na pohádky a mají rádi 
i čtené příběhy. Stýská se jim po rodičích, 
kteří je ještě v létě navštěvovali. Zdravotně 
jsou v pořádku. Hledáme pro ně místo v pěs-
tounské rodině.

Martínek, pět roků, a Sofie, tři 
roky, jsou sourozenci z polo-
viny menšinového etnika, bez 

typických vizuálních znaků. T.č. jsou umís-
těni v dětském domově. Jsou to milé, kon-
taktní, vstřícné děti. Rodiče se s nimi občas 
vídají, kontakty probíhají klidně. Chlapeček 
je rozpustilejší, hodně mluví o tátovi, který je 
mu vzorem. Rád si hraje s autíčky a se sta-
vebnicí. Sofinka je citlivá slečna s bohatou 
slovní zásobou. Ráda si hraje s kočárkem 
a kuchyňkou. Sourozenci jsou na sebe hodně 
fixovaní, rádi bychom je oba umístili v jedné 
pěstounské rodině.

Davídek, devět roků, a Fran-
tišek, sedm roků, jsou zdraví 
chlapci většinového etnika, 

kteří jsou t.č. v přechodné pěstounské péči. 
Kluci jsou šikovní, mají rádi sport, jsou 
schopni kompromisů. Ideální by pro ně byli 
pěstouni s domem a zahradou, kde by kluci 
rádi pomáhali. Potřebují hlavně zájem 
a lásku.
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Adélka, nar. 2/2008, je dívenka 
menšinového etnika s lehkou men-
tální retardací, vadou řeči a oční 

vadou. Se svými rodiči žila v nevyhovujících 
podmínkách, pak přešla do pěstounské péče 
na přechodnou dobu a nyní je umístěna 
v ústavním zařízení. Rádi bychom pro ni na-
šli místo v pěstounské rodině.

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

Je léčen pro metabolickou poruchu, která vy-
žaduje pravidelnou dietní úpravu. Toto 
omezení je však velmi dobře zvladatelné. 
Chlapeček je šikovný, hodně samostatný, 
dochází do základní školy. Je komunikativní, 
rád si povídá. Hledáme pro něj tolerantní 
pěstounskou či osvojitelskou rodinu.

Janík, nar. 7/2011, je chlapec 
menšinového etnika, má diagnos-
tikovaný autismus, neužívá řeč, 

nemá osvojena žádná slova. Velmi dobře 
však reaguje na komunikaci pomocí obrázků. 
Rád poslouchá hudbu, dobře intonuje známé 
dětské písně. Rodina o chlapce nejeví žádný 
zájem. Pro Janíka bychom rádi našli osvojitele 
nebo dlouhodobé pěstouny.

Sourozenci Péťa, nar. 4/2009, 
Kačenka, nar. 8/2010, a Jakou-
bek, nar. 8/2011, žijí dlouho-

době v ústavním zařízení, nemají žádný kon-
takt se svou rodinou. Jsou to pohledné děti, 
částečně menšinového etnika, velmi šikovné, 
bystré a přátelské. Bez problémů se zapojují 
do kolektivu a ve škole dobře prospívají. Po-
třebovali by péči a lásku pěstounské rodiny.

Daniel, nar. 7/2009, je chlapec 
většinového etnika, který se narodil 
s Downovým syndromem a rodiče 

proto syna opustili ihned po narození. 
Jedná se o milého a společenského chlapce, 
je rád, když je mu věnována pozornost, velmi 
rád se mazlí. Je vzděláván ve speciální škole 
podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Ve škole je učenlivý a zvídavý.

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

se o něj nikdo nezajímá. Může být přijat 
do pěstounské i osvojitelské rodiny, kde bude 
vyžadovat více pozornosti pro opožděnější 
vývoj. Rád by měl svou rodinu, stejně jako 
mají jeho sourozenci.

Vítek, nar. 1/2011, je chlapec větši-
nového etnika s mnoha vrozenými 
vývojovými vadami. Komunikuje 

pomocí mimiky a gest. Je silně nedoslýchavý, 
nosí naslouchadlo. Navštěvuje speciální 
školu, kde má vytvořen individuální vzdě-
lávací plán. Má rád společnost. Biologická 
rodina se o Vítka nezajímá, hledáme pro něj 
tolerantní osvojitele nebo pěstouny.

Robert, nar. 1/2008, je chlapec 
většinového etnika, z pěstounské 
péče na přechodnou dobu přešel 

do ústavního zařízení. Jeho matka s ním 
udržuje příležitostné kontakty. Robík proje-
vuje známky citové deprivace, mívá výkyvy 
nálad, má diagnózu ADHD. Prospěla by mu 
péče tolerantních pěstounů.

Pro bratr y Tadeáše,  nar. 
2/2007,  a  Tobiáše ,  nar. 
10/2014, hledáme tolerantní 

pěstouny, kteří by jim byli laskavými rodiči. 
Starší Tadeáš je chlapec většinového etnika 
s autismem, téměř vůbec nemluví. Mluve-
nému slovu však rozumí, učí se znakovou řeč, 
v sebeobsluze je samostatný. Velmi rád chodí 
do školy. Je manuálně šikovný, jeho zálibou je 
vaření. Mladší Tobiáš je jeho polorodý bratr 
smíšeného etnika. Je to velmi dobře laděný 
chlapec, rád tancuje a zpívá.

Čenda, nar. 10/2009, má ADHD 
a projevy silné citové deprivace. 
Potřebuje individuální přístup 

a pevné mantinely, které by měli nastavit 
laskaví a milující pěstouni. Čenda je zdravý 
kluk většinového etnika.
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Eliška, nar. 1/2008, je dívka větši-
nového etnika, má ADHD a lehkou 
mentální retardaci. Po fyzické 

stránce je zdráva a v péči přechodných 
pěstounů udělala velké pokroky. Nyní je 
umístěna v ústavním zařízení, rodina o ni 
neprojevuje zájem. Hledáme pro ni místo 
v pěstounské rodině.

Evička, nar. 2/2013, je dívka vět-
šinového etnika, která byla pro 
nedostatečnou péči rodiny umís-

těna do ústavního zařízení. Matka ji tam 
navštěvuje, nemůže ji však převzít do své 
péče. Dívenka má zdravotní postižení, které 
by však bylo možné zvládat i v prostředí 
tolerantní pěstounské rodiny. Aktuálně bylo 
u Evičky vysloveno podezření na poruchu 
autistického spektra.

Sourozenci  Hanka,  nar. 
7/2006, Kryštof, nar. 3/2009, 
a Štěpán, nar. 3/2011, jsou děti 

většinového etnika, umístěné v ústavním 
zařízení. Rodiče se o ně zajímají minimálně. 
Hanička má bezlepkovou dietu. Starší Kryštof 
zvládá výborně školu, mladší Štěpán chodí 
do ZŠ praktické. Děti jsou milé a šikovné, 
hodně jsou na sebe vázány. Hledáme pro 
ně místo v pěstounské rodině.

Miloškova matka v těhotenství 
užívala alkohol, chlapeček, nar. 
7/2018, přišel na svět s mentálním 

postižením a vícero zdravotním znevý-
hodněním. Milošek je umístěn v ústavním 
zařízení, ale prospěla by mu dlouhodobá 
péče pěstounů.

Bráškové Lumír, nar. 12/2014, 
a Edoušek, nar. 9/2018, jsou 
velmi pěkní kluci polorom-

ského etnika, umístěni u pěstounů na pře-
chodnou dobu. Předtím vyrůstali v bio-
logické rodině, která nebyla dlouhodobě 

schopna zajistit jim vhodné podmínky pro 
péči. Chlapci nemají žádné zdravotní potíže, 
starší Lumír dochází na logopedii. Hledáme 
pro ně tolerantní osvojitelskou nebo pěs-
tounskou rodinu.

Dvojčátka většinového etnika 
Cyril a Mikuláš se narodili 
9/2017 a svými rodiči byli 

opakovaně umísťováni do zařízení, pro-
tože se o ně nedokázali postarat, zájem o ně 
projevují sporadicky. Chlapci jsou zdraví, 
šikovní a dobře prospívají. Jsou na sebe velmi 
fixováni. Hledáme pro ně místo v pěstounské 
rodině.

Toník, nar. 8/2011, je umístěn 
v pěstounské péči na přechodnou 
dobu. Navštěvuje základní školu, 

učení ho baví, ve škole udělal veliký pokrok 
a na vysvědčení měl samé jedničky. Je sna-
živý, chytrý a vděčný za každou pozornost. 
Dochází na logopedii. Pro tohoto pohled-
ného poloromského chlapce hledáme tole-
rantní pěstounskou rodinu.

Sourozenci Natálka, nar. 
9/2011, a Adam, nar. 6/2015, 
jsou děti smíšeného etnika, již 

více než rok umístěné v ústavním zařízení. 
Matka se o ně nemůže starat, otec se snaží 
upravit si podmínky pro péči o ně, ale dlou-
hodobě bez úspěchu. Děti jsou velmi šikovné, 
rádi bychom pro ně našli tolerantní pěstouny.

Viktor, nar. 10/2012, a Er-
vin, nar. 1/2015, jsou velmi 
pohlední, zdraví chlapci větši-

nového etnika. Byli umístěni v příbuzenské 
pěstounské péči, která však selhala, nyní jsou 
v dětském domově. Rádi bychom jim našli 
pevné místo v milující, tolerantní pěstoun-
ské rodině.




