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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. 

Pavlík, nar. 7/2019, se narodil o pár 
týdnů dříve do těžké rodinné situ-
ace. Rodiče se v tu dobu rozcházeli, 

maminka měla starosti se staršími dětmi 
a na péči o Pavlíka již nestačila. Pavlík našel 
náruč u pěstounů na přechodnou dobu, 
ale nyní již potřebuje stabilní zázemí. U ro-
dičů se situace spíše zhoršuje, chlapce nena-
vštěvují, neptají se na něj, návrat do rodiny 
nelze předpokládat. Sociální pracovnice spíše 
zvažují ustanovit pro Pavlíka v budoucnu 
poručníka. Pediatr si Pavlíka chválí, chla-
peček je šikovný a chybějící týdny nejsou 
na jeho vývoji patrné. Pavlík je droboučký, 
má tmavé vlásky i oči a neodolatelný úsměv, 
má rád dovádění v bazénu a rád se chová. 
Rádi bychom mu nalezli dlouhodobé zázemí 
v náhradní rodině.

Pěstounskou rodinu hledáme také 
pro Martínka, nar. 8/2019. Martínek 
je zdravý, drobný, pohledný chlape-

ček, má lehce snědou pleť, tmavě modré oči 
a světlé hnědé vlásky. Je usměvavý, na pro-
cházkách v kočárku spokojeně spinká, má rád 
koupání a je i velký jedlík. Nejspokojenější 
je v náručí, moc rád se mazlí. Rodiče mají 
hodně starostí sami se sebou, s chlapečkem 
se nestýkají, stejně jako se svými staršími 
dětmi, které jsou v dětském domově. Kon-
takty s rodinou tedy nepředpokládáme.

Dívenka Martinka, nar. 7/2019, 
přišla na svět jako nedonošené 
miminko a začátek měla nelehký. 

Od prvopočátku je v péči pěstounky na pře-
chodnou dobu a ve svém vývoji udělala četné 
pokroky. Martinka má snědou pleť, hnědé 
vlásky, tmavé oči a dlouhé řasy, je to okatá, 
usměvavá a „upovídaná“ princezna. Pediatr 
i psycholog konstatují rovnoměrný vývoj. 
Maminka má svoji holčičku ráda, ale má 
hodně starostí a pečovat o ni osobně ne-
může. Kontakty s rodinou nepředpokládáme, 
do úvahy připadá i poručenská péče.

Kryštof, nar. 7/2017, je pohledný 
chlapeček světlé pleti, hnědých 
očí a světle hnědých vlásků. V kon-

taktu je zpočátku trochu stydlivý a nejistý, 
ale jakmile se rozkouká, je ho všude plno. 
Je moc šikovný, má rád hračky, nejradši sta-
vebnice a auta, rád se tulí, mazlí a povídá si. 
Maminka onemocněla a není v jejích silách 
se o chlapečka starat, tatínek má spoustu 
starostí, které mu rovněž péči neumožňují, 
návrat do rodiny se spíše nepředpokládá.

Sourozenci Tomáš, nar. 6/2013, 
a Antonie, nar. 10/2016, pobývají 
od podzimu 2017 v dětském 

centru, jejich rodiče byli soudem zbaveni 
rodičovské odpovědnosti, včetně práva udělit 
souhlas s osvojením nezletilých. Děti mohou 
jít do pěstounské rodiny nebo být osvojeny, 
a to společně, nebo i každé zvlášť. S dětmi je 
v kontaktu pouze jejich pradědeček. Tonička 
je milá, prosociálně orientovaná holčička. Její 
psychomotorický vývoj je nerovnoměrný, 
ale postupně se vyvíjí, stagnuje pouze oblast 
řečových dovedností. Rozumové schopnosti 
Tomáše se aktuálně pohybují v pásmu 
středně těžké mentální retardace, jeho vývoj 
ale také postupuje. Tomáš je impulsivní, často 
se u něj střídají nálady.

Hledáme Vás ...
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Obě děti se narodily z nedostatečně sledova-
ných těhotenství, trpí zdravotními problémy, 
které vyžadují péči odborníků. 

Dušan, nar. 9/2010, je chlapec s dia-
gnostikovanou středně těžkou 
mentální retardací, s výraznými 

poruchami chování, opoziční poruchou 
a ADHD. Jeho stav klade zvýšené nároky 
na péči. Rodiče o syna neprojevují zájem. 
Chlapce je možno umístit jen do rodiny 
velmi poučených, zkušených a tolerantních 
pěstounů.

Barbora, nar. 11/2009, má nařízenou 
ústavní výchovu do DOZP z dů-
vodu nedostatečné péče rodičů. 

Nacházela se ve výrazně zanedbaném stavu 
vč. podvýživy. Zájem rodiny o kontakty s dí-
venkou kolísá. Barborka je rozumově opož-
děná, psychomotoricky neklidná, s kolísavou 
pozorností. Je sledována několika specialisty, 
je po operaci ledvin. V oblasti vzdělávání 
se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami s potřebou podpůrných opatření 
třetího stupně. Hledáme zkušené pěstouny, 
kteří by byli schopni zajistit péči o dívku 
včetně vzdělávání a udržení kontaktu s ro-
dinou.

Bratři Jan, nar. 9/2003, a Josef, 
nar. 2/2005, pobývají od roku 
2009 v ZDVOP. Jsou to zdraví 

kluci, kteří k sobě mají velmi silnou, vřelou 
citovou vazbu. Pepík navštěvuje běžnou 
základní školu, Jeník speciální. Oba mají 
sportovní nadání. Jeník je uzavřený, ne-
projevuje emoce navenek, trpí deprivací, 
prožíval pocity viny za situaci v rodině, 
kterou nemohl nijak ovlivnit. Pozornost 
zkouší získávat manipulacemi a provokací, 
ale v zařízení dané normy respektuje. Pepík 
je optimistický, společenský a přizpůsobivý. 
Postrádá užší kontakt s matkou, ale už s ní 
nespojuje budoucnost. Rodiče chlapců mají 
dlouhodobě bytové a finanční problémy, 
nedokázali zajistit péči o děti. Za dětmi 

přijedou sporadicky, neprojevují o ně velký 
zájem, zdá se, že jim současný stav vyhovuje.

Sourozenci Bětka, nar. 5/2005, 
a Vlastík, nar. 11/2007, jsou 
společně umístěni v dětském 

domově. Jsou zdraví, Vlastík je sledován lé-
kaři pro noční pomočování, stav je ale nyní 
zlepšen. Matka dětí je menšinového etnika, 
navštívila je v zařízení pouze jednou, nyní 
s domovem přestala zcela komunikovat. 
Otec je t.č. ve VTOS a dětem pravidelně 
píše dopisy. V současné době děti dohánějí 
zanedbání v sociální oblasti i ve školních 
znalostech, v domově jsou hodnocené jako 
hodné, snaživé, bez výchovných potíží.

Gabriela, nar. 2/2013, je děvčátko 
se zdravotním postižením, z do-
mova byla odebrána z důvodu ne-

dostatečné péče matky, má nařízenou ústavní 
výchovu do DOZP. Matka nemá vhodné 
bytové podmínky ani nedokáže zajistit dítěti 
nutnou zdravotní péči a režimová opatření. 
Gábinku v zařízení navštěvuje zhruba jednou 
měsíčně, otec aktivní zájem o ni neprojevuje. 
Gábinka trpí maternální fenylketonurií 
a vlivem nedodržení opatření již v těhoten-
ství matky je psychomotoricky retardovaná. 
Z důvodu dalších diagnóz vyžaduje zvýšenou 
péči, v současné době je ale její stav stabilizo-
vaný. Zdravotní prognóza je nicméně nejistá. 
Gábinka je líbivé děvčátko, výchovně dobře 
zvladatelné.

Aleš, nar. 8/2005, má nařízenou 
ústavní výchovu do DD, a to z dů-
vodu ztráty bydlení matky, výchov-

ných problému chlapce včetně zanedbání 
školní docházky. Matka má v péči dceru 
v batolecím věku. V azylových domech jí byl 
opakovaně ukončen pobyt pro porušování 
řádu. Otec je neznámého pobytu. Matka 
dlouhodobě slibuje úpravu podmínek, 
aby mohla syna převzít do péče, je s ním 
v kontaktu.

Hledáme Vás ...
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Pavlínka, nar. 9/2003, je dívenka 
s těžkým zdravotním postižením. 
Je hluboce mentálně retardovaná 

a má poškozenou motoriku. Je trvale ležící, 
krmena sondou, má pleny, nemluví. Trpí 
také srdeční vadou a má posthemoragický 
hydrocefalus. Vzdělávána je na úrovni 
bazální stimulace. Kontakt s rodinou není 
žádný. Zdravotní stav dítěte je velice rizikový, 
vyžaduje zvlášť náročnou péči, kterou mo-
hou zvládnout jen velmi schopní, zkušení 
pěstouni.

Sabina, nar. 11/2008, je dívka s těž-
kým zdravotním postižením, od-
kázaná na trvalou celodenní péči. 

Jde o holčičku s těžkou mentální retardací 
a kvadruspasticitou. Verbálně nekomu-
nikuje, je upoutána na lůžko, neschopna 
samostatné změny polohy, inkontinentní, 
krmena sondou. Její zdravotní stav vyžaduje 
každodenní rehabilitaci a pravidelné kon-
troly odborných ambulancí. Je vzdělávána 
„jiným způsobem vzdělávání“, vycházejícím 
z bazální stimulace. Hledáme pro ni zkušené 
pěstouny, schopné zvládnout takto velmi 
náročnou péči. 

Helena, nar. 12/2002, má od 7/2017 
nařízenou ústavní výchovu do DDŠ 
a původně náhradní rodinnou péči 

odmítala. Nyní ale své stanovisko změnila, 
chtěla by být přijata pěstouny a žít v rodině, 
aby měla zázemí a mohla studovat. Matka 
péči o dceru ani jejího mladšího bratra ne-
zvládala, v případě chlapce docházelo i k tý-
rání. Helenka byla matce odebrána opako-
vaně, nerespektovala dospělé autority, matka 
ji nedokázala nijak výchovně usměrnit. Dívka 
nemá s matkou navázán citový vztah a nemá 
ujasněno, zda si přeje s ní žít či nikoli.

Luboš, nar. 4/2003, je chlapec vět-
šinového etnika se středně těžkou 
mentální retardací. Není dobře 

schopen verbální komunikace, sebeobsluhu 
zvládá s dopomocí, vyžaduje trvalý dohled. 

Je motoricky neobratný, trpí nočním pomo-
čováním a epilepsií (aktuálně kompenzo-
vanou). Své pocity a přání dokáže vyjádřit 
gesty, rád zpívá (slabiky, zvuky), rád jí. Matka 
si Luboše bere zhruba dvakrát měsíčně na ví-
kend. Hledáme zkušené a trpělivé pěstouny, 
kteří by se o chlapce dokázali dobře posta-
rat a zachovat jeho kontakt s biologickou 
rodinou.

Sourozenecká trojice Libor, nar. 
6/2003, Benjamin, nar. 11/2006, 
a Žofie, nar. 12/2011, pobývá od 

10/2015 společně v dětském domově. Rodiče 
jsou menšinového etnika, původní zájem 
o děti postupně mizí, pravidelně se s nimi 
kontaktují pouze telefonicky. Péči o děti 
rodiče zanedbávali, neposílali je do školy, 
nezajišťovali zdravotní péči atd. Děti jsou 
zdravé, Benjamin je rozumově podprůměrný. 
V současné době děti dohánějí sociální a vý-
chovné zanedbání.

Julie, nar. 7/2003, je od narození 
v ústavní péči. Je plně imobilní, 
odkázána na celodenní péči druhé 

osoby. Nevidí ani neslyší, na dotek reaguje 
lehkým úsměvem, zvuky nevydává. Je pleno-
vána a krmena sondou, polohována zdravot-
nickým personálem. Matka žije v zahraničí, 
za Julinkou přijíždí společně s dětmi cca 2x 
za rok. Cca jednou za dva měsíce za holčič-
kou dochází mateřská babička. Pro Julinku 
hledáme pěstouny, kteří by byli schopni 
a ochotni zajistit jí celodenní péči i speciální 
vzdělávání.

Tobiáš, nar. 9/2002, byl ve svých tři-
náct měsících nezrušitelně osvojen 
společně se starší sestrou. Po něko-

lika letech byl předán osvojiteli do psychiat-
rické nemocnice pro nezvladatelnost a kon-
takt s ním náhradní rodiče nadále udržovali 
minimální. Podali návrh na nařízení ústavní 
výchovy s tím, že syna již nechtějí převzít 
zpět do péče, a podepsali prohlášení, že si 
nepřejí být kontaktováni ze strany OSPOD. 

Hledáme Vás ...
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Syna nijak nekontaktují, hradí pouze výživné. 
Chlapec byl umístěn do DD a poté do VÚ, 
kde je dodnes. Stále vzpomíná na rodinu, 
chtěl by se vrátit domů. Byla mu diagnostiko-
vána porucha chování a mentální retardace. 
Vychovateli je hodnocen jako náladový, drzý, 
nejde daleko pro fyzickou agresi, na druhou 
stranu má dny, kdy je klidný a hodný. Má 
rád zvířata. Navštěvuje ZŠ speciální s velmi 
slabým prospěchem. Přál by si žít v rodině. 
Hledáme pěstouny schopné mu zajistit ná-
ročnou výchovu a vzdělávání. 

Chlapec většinového etnika 
Zdeněk, nar. 7/2005, byl v roce 
2011 umístěn společně se svou 

sestrou Martinou, nar. 10/2006, do ZDVOP, 
a to na žádost matky. Matka tehdy nastu-
povala do VTOS. Po propuštění projevuje 
o Zdeňka občasný zájem, o Martinku vůbec. 
V současné době jsou děti v domově umís-
těny odděleně od sebe, nemají spolu hezký 
vztah. Zdeněk je uzavřenější povahy, trpí cito-
vou deprivací. Z důvodu vazby na matku hle-
dáme pro něj pěstouny, kteří by podporovali 
vzájemné kontakty. Pro Martinu je možné 
zprostředkovat umístění v pěstounské rodině 
odděleně, se zajištěním udržování kontaktů 
s bratrem. Martinka je holčička většinového 
etnika, společenská, s deficitem v řeči. 
V průběhu roku 2015 ji začala navštěvovat 
paní, která si ji brala na hostitelské pobyty. 
Takřka rok a půl Martinku udržovala v do-
mnění, že si podá návrh na svěření do PP. 
Poté situaci vlastní rodiny vyhodnotila jinak 
a kontakty zcela ukončila. Martinka jejím 
nezájmem trpí, navázala se na ni, považuje 
ji za blízkou osobu.

Horymír, nar. 11/2002, je chlapec 
většinového etnika, je v ústavní 
péči od roku 2011, kam byl zařazen 

spolu s bratrem Hynkem. Matka chlapce 
navštívila v zařízení pouze jednou, nemá 
zájem. Hynkovi byla ústavní výchova zrušena 
a byl svěřen do péče otce. Hynkův otec byl 

jediný, kdo chlapce v zařízení navštěvoval, 
na prázdninové pobyty si bral oba kluky. Ho-
rymír nemá otce uvedeného v RL. Horymír 
podle pracovnic zařízení vykazuje v chování 
známky autismu, má rád stereotypy. Hodně 
čte, učí se zpaměti slovníky, má rád školu, rád 
si na ni hraje. Navštěvuje běžnou ZŠ.

Robert, nar. 9/2007, je dítě se zdra-
votním postižením, umístěný 
v DOZP. Trpí těžkou mentální re-

tardací a poruchami chování. Je plně závislý 
na péči druhé osoby. Vydává pouze zvuky. 
Jeho mentální postižení je ještě ztíženo 
převodní oboustrannou poruchou sluchu 
a epilepsií. Kontakt chlapce s matkou probíhá 
sporadicky (1x za rok), babička si Robíka 
občas bere na pobyt, ale chlapec není scho-
pen rozlišit ji jako blízkou osobu od cizích. 
Vyžaduje zvlášť náročnou péči, kterou by byli 
schopni zajistit mimořádně zdatní pěstouni.

Tři sourozenci Marek, nar. 
12/2008, Matouš, nar. 4/2011, 
a Soňa, nar. 4/2010, měli již 

v minulosti nařízenou ústavní výchovu, 
ale rodiče si vytvořili podmínky a soud děti 
svěřil zpět do jejich péče. Rodina však nebyla 
schopna tuto péči zajistit dlouhodobě, děti 
byly výrazně zanedbané, rodina se často stě-
hovala. Muselo proto dojít znovu k nařízení 
ústavní výchovy. Děti jsou fyzicky zdravé, 
temperamentnější. Rodiče jsou menšino-
vého etnika, o děti nyní projevují zájem 
telefonicky. Z důvodu vazby na biologickou 
rodinu hledáme pro děti pěstouny, kteří by 
byli schopni a ochotni podporovat kontakt 
s rodiči.

Tři sourozenci Bronislav,  nar. 
12/2008, Daniel, nar. 4/2010, a Irena, 
nar. 8/2011, jsou umístěni z důvodu 

nedostatečné péče rodiny v dětském domově. 
Původně byli přijati s nejmladším sourozen-
cem, tomu se však podařilo zprostředkovat 
pěstounskou péči. U Irenky je konstatována 

Hledáme Vás ...
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hraniční psychomotorická retardace a opož-
děný vývoj řeči. Daniel trpí strabismem a tu-
pozrakostí, nosí brýle. Nejstarší Bronislav je 
zdráv, má sklony k dominanci a objevuje se 
i agrese k mladším dětem. Matka děti navště-
vuje sporadicky s babičkou.

O Danielku, nar. 3/2019, pečuje 
od narození pěstounka na přechod-
nou dobu. Matka užívá návykové 

látky, otec v rodném listu holčičky není 
uveden, nikdo z širší rodiny o ni neprojevil 
zájem. Danielčin pozdější vývoj nelze spo-
lehlivě předpovědět, byl u ní diagnostiko-
ván syndrom, který může mít za následek 
rozumové opoždění. Aktuálně její psycho-
motorický vývoj odpovídá věku. Matka byla 
zbavena rodičovské odpovědnosti, Danielka 
může být svěřena i do poručenské péče.

Eduard, nar. 8/2018, a Emá-
nek, nar. 9/2019, jsou aktuálně 
umístěni v DC. Oba rodiče jsou 

uživateli návykových látek, zájem o děti zpo-
čátku projevili členové širší rodiny, postupně 
ale zájem odpadl. Vývojově děti odpovídají 
věku, prospěla by jim péče pěstounů, s pří-
padným kontaktem s rodiči.

Leona, nar. 11/2017, je holčička slo-
venské národnosti, menšinového 
etnika. Do DC byla přijata s mat-

kou a dvěma sourozenci, otce nemá v RL 
uvedeného. Leonka je narozena předčasně, 
péče o ni byla náročná, matka ji nezvládala, 
proto dítě zanechala v zařízení. Aktuálně 
se holčička vyvíjí v mezích širší věkové 
normy, zdravotní stav je co do orgánového 
nálezu v normě, svaly jsou posilovány re-
habilitací. Pro Leonku hledáme umístění 
v pěstounské rodině.

Izabela, nar. 10/2014, má jednoho 
z rodičů menšinového etnika. Byla 
svěřena do péče matky, ale vzhle-

dem k tomu, že matka užívala návykové látky, 
převzal péči otec, který žil s přítelkyní. Tam 
se holčičce nedařilo dobře, bylo vysloveno 
i podezření na týrání a Izabelka byla svěřena 
do pěstounské péče na přechodnou dobu. 
Jedná s o dívenku komunikativní a krea-
tivní, je vždy pozitivně naladěná. Nebývá 
nemocná, spíše se u ní projevuje nervozita. 
Potřebovala by péči pěstounů, kteří by jí 
poskytovali bezpodmínečnou lásku a přijetí, 
s nastavením rozumných hranic. Event. kon-
takt s rodiči je možný.

Sourozenci Ema, nar. 11/2017, 
Maxmilián, nar. 12/2014, a Ma-
rián, nar. 8/2016, jsou děti 

menšinového etnika, umístěné v dětském 
domově pro zanedbávání péče ze strany 
rodičů a současnou špatnou sociální situaci 
rodiny. Matka děti několikrát měsíčně na-
vštěvuje, probíhá i kontakt s tetou, otec je ve 
výkonu trestu. Emička se vyvíjí v mezích širší 
normy, je zvýšeně aktivní, má velkou potřebu 
pohybu, soustředí se jen krátkodobě. Její 
předností je radost ze sociálního kontaktu. 
U obou chlapců došlo ke značnému pozitiv-
nímu vývoji z podprůměru na úroveň lep-
šího průměru, největší pokroky udělali v řeči. 
Po zdravotní stránce jsou děti v pořádku, je 
mezi nimi vytvořena silná citová vazba. Je 
doporučováno jejich svěření do dlouhodobé 
pěstounské péče společně, je třeba přitom 
počítat s kontakty s biologickou rodinou.

Hledáme Vás ...


