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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. 

Jindřiška, nar. 6/2012, a Sabinka, 
nar. 8/2013, potřebují najít 
zázemí v pěstounské rodině, 

která se jim bude moci plně věnovat. V sou-
časné době žijí v dětském domově, pro-
tože jejich maminka má dost starostí sama 
se sebou a nebude se moci o své děti starat 
ani v budoucnu. Dívenky jsou zdravé, líbi-
vého vzhledu, tmavých očí i vlásků a snědé 
pleti. V důsledku zanedbávání v původní 
rodině jsou ve svém vývoji mírně opožděné, 
ale v podnětném prostředí velmi pravděpo-
dobně zpoždění dohoní. Holčičky hodně 
drží při sobě, ale umí navázat kamarádské 
kontakty i se spolužáky ve školce. Do školky 
se vždy těší, respektují tam autoritu dospě-
lých. Rády také pomáhají mladším dětem. 
Jsou přizpůsobivé, umí dodržovat dohodnutá 
pravidla. Rády kreslí a tančí. Zvládají dobře 
sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání 
i jídle. Jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají 
radost, když mohou pomoci paní učitelce 
a jsou za to pochváleny.

O Vašíkovi, nar. 1/2019, jsme už 
jednou psali, bohužel na „své“ pěs-
touny stále ještě čeká, zatímco čas 

u přechodných pěstounů se mu krátí. Tento 
chlapeček světlé pleti utrpěl ve čtyřech mě-
sících vážný úraz hlavičky. Nyní má patnáct 

měsíců a zdravotně se zlepšil natolik, že jeho 
omezení se týkají už jen hybnosti pravého 
palečku na ruce. Musí ještě rehabilitovat 
a později asi bude muset nosit brýle. Vašík 
je velmi šikovný – leze po čtyřech, staví se 
kolem nábytku, snaží se chodit, rád si hraje 
a mazlí se. I přes počáteční špatné prognózy 
se zdá, že bude žít naprosto běžným živo-
tem. Rodiče Vašíka sami uznávají, že nemají 
podmínky pro jeho výchovu a přejí si pro 
chlapečka hodnou rodinu.

Tolerantní a trpělivé pěstouny 
hledáme také pro sourozence 
Zorana, nar. 11/2014, Martina, 

nar. 7/2016, a Michala, nar. 6/2017. Kluci jsou 
nyní v dětském domově, kam byli přemístěni 
ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc. Všichni mají tmavší pleť, tmavé vlásky 
a kukadla, na první pohled je zřejmé, že jde 
o sourozeneckou trojku jak se patří. Fyzicky 
jsou zdraví, ale díky zanedbávání jsou lehce 
opožděni ve vývoji, zejména v oblasti řeči. 
Přáli bychom si, aby se podařilo najít jim 
rodinu, která jim jejich smutný začátek života 
rozjasní a bude se jim plně věnovat. Návrat 
dětí do rodiny je zřejmě nereálný, rodiče 
za nimi jezdí do zařízení nárazově, zhruba 
jednou za dva měsíce.

Hledáme velkou otevřenou pěs-
tounskou náruč ideálně pro ce-
lou sourozeneckou čtyřku (pří-

padně umístění vždy po dvou sourozencích). 
Děti světlé pleti a tmavších vlásků Štěpánka, 
nar. 2/2014, Julius, nar. 4/2015, Sandra, nar. 
2/2017, a Norbert, nar. 3/2019, byly přivedeny 
na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení 
a nedokázali se již o své potomky dále sta-
rat. Nyní jsou sourozenci umístěni společně 
v dětském domově, kde pomalu dohánějí 
vše, co dosud zameškali. Štěpánka je vděčná 
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za každý kousek pozornosti, ráda se účastní 
všech aktivit a komentuje dění kolem sebe, 
vázne u ní zatím jen logické myšlení a má 
nedostatečné všeobecné znalosti. Julius je 
pětiletý klučík, kterého nepodnětné rodinné 
prostředí poznamenalo zřejmě nejméně; 
o vše se zajímá, rád spolupracuje a spoleh-
livě zvládá sebeobsluhu. Je velkou oporou 
pro svou mladší sestřičku Sandru. Sandra je 
radostná dívenka, velmi závislá na bráškovi. 
Vítá výhradní pozornost při společné vy-
cházce, spolupracuje, ale hůře se soustředí. 
Zaostává v řeči, ale v poslední době vše rychle 
dohání. Norbert je roční klučík, společenský, 
spokojený mezi vrstevníky. Aktivně se zajímá 
o hračky i okolní dění, spokojeně žvatlá, daří 
se mu první slůvka a slovní spojení.

Vládík, nar. 10/2019, se narodil o pár 
týdnů dříve, ale v péči přechodné 
pěstounky svůj vývoj rychle dohnal. 

Dnes je to vymazlený, klidný a pohodářský 
chlapeček tmavě hnědých vlásků, hnědých 
očí a lehce snědé pleti. Vládík je zdravý, pro-
spívá ukázkově, moc rád spinká a jí, má rád 
houpání v náručí, sociální kontakt a zpívání 
před usnutím. Rád pozoruje dění kolem sebe, 
„povídá si“, hlasitě se směje, miluje koupání 
a hru s chrastítkem. Maminka o svého chla-
pečka pečovat nemůže, v úvaze je proto pěs-
tounská péče nebo poručenství.

Nataša, nar. 1/2018, a Ivo, nar. 
3/2019, byli ze své původní ro-
diny odebráni pro zanedbávání 

a od září jsou nyní v pěstounské péči na pře-
chodnou dobu. S rodiči probíhají asistované 
kontakty, které by bylo dobré zachovat 
i v budoucnu. O děti rovněž projevuje zájem 
jejich dědeček. Děti udělaly v pěstounské 
rodině velké pokroky, vývoj děvčátka nic-
méně pokračuje nerovnoměrně, s opoždě-
ním zvláště v oblasti řeči. Povahou je spíše 
zádumčivá, málo komunikuje a projevuje 

emoce. Dlouho trvá, než se naučí něčemu 
novému. Je sledována neurologem a pláno-
váno je genetické vyšetření. Chlapečka čeká 
v budoucnu operace vrozené vady močové 
trubice, je sledován na kardiologii pro nezá-
važný nález. Ivošek je pozitivní, usměvavý, 
jeho vývoj postupuje harmonicky. Hodně 
dohání starší sestru a je pravděpodobné, že ji 
ve vývoji i předstihne.

Osvojitele, pěstouny nebo po-
ručníky hledáme pro Zbyška, nar. 
7/2014. Chlapec byl hned po naro-

zení umístěn v zařízení z důvodu zdravotního 
postižení. Vzhledem k vrozené vývojové vadě 
páteře má Zbyšek zasaženu dolní polovinu 
těla, je inkontinentní, cvičením se někdy 
povede i vyčurání do nočníku. Pohybuje se 
plazením s oporou rukou, dolní končetiny 
tahá za sebou. Díky síle paží se dokáže dostat 
na dětskou sedačku, nohy si umí srovnat 
do potřebné polohy. Pro rychlejší pohyb vy-
užívá vozíček a handbike, které dobře ovládá 
a překonává i terénní překážky. Dlouhodobě 
rehabilituje Vojtovou metodou. V jídle je 
samostatný (ale vybíravý). Umí se obléknout 
a svléknout, vyčistit si zuby, rád se koupe. 
V sociálním kontaktu se vyrovná zdravým 
dětem. Je aktivní, zvídavý, vnímavý, má rád 
blízký kontakt a společné aktivity. Má ten-
denci k upoutávání pozornosti dospělých, 
má hezký vztah s dobrovolnicí. Jeho rozu-
mové schopnosti jsou hodnoceny v pásmu 
průměru. Je sledován na neurologii, (bere 
léky pro epilepsii), chirurgii, ortopedii a kar-
diologii. Oba rodiče jsou zbaveni rodičovské 
odpovědnosti.

Viola, nar. 2/2008, je dívenka men-
šinového etnika s lehkou mentální 
retardací, vadou řeči a oční vadou. 

Žila se svými rodiči v nevyhovujících pod-
mínkách, pak v pěstounské péči na přechod-
nou dobu, nyní je v ústavním zařízení. Viole 
hledáme dlouhodobou pěstounskou rodinu.
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Emil, nar. 7/2010, je pohledný, 
milý chlapec menšinového etnika, 
který od narození vyrůstá v ústav-

ním zařízení. Je léčen pro metabolickou 
poruchu, která vyžaduje pravidelnou dietní 
úpravu. Toto omezení je však dobře zvlada-
telné. Emil je šikovný, hodně samostatný 
kluk, chodí do základní školy. Je komunika-
tivní, rád si povídá. Rádi bychom mu našli 
tolerantní osvojitelskou nebo pěstounskou 
rodinu.

Max, nar. 7/2011, je chlapec menši-
nového etnika, s diagnózou auti-
smu. Neužívá řeč, ale velmi dobře 

reaguje na komunikaci pomocí obrázků. 
Rád poslouchá hudbu, dobře intonuje dět-
ské písničky. Rodina o Maxíka nejeví žádný 
zájem, rádi bychom mu proto našli náhradní 
osvojitelskou nebo pěstounskou rodinu.

Pěstouny hledáme také pro 
sourozence Oskara, nar. 4/2009, 
Martu, nar. 8/2010, a Viktora, 

nar. 8/2011, kteří pobývají dlouhodobě 
v ústavním zařízení. Jedná se o děti částečně 
menšinového etnika, pohledné, velmi ši-
kovné a bystré. Jsou přátelské, bez problémů 
se zapojují do kolektivu, ve škole dobře 
prospívají. 

Filip, nar. 7/2009, přišel na svět 
s Downovým syndromem, jeho 
rodiče ho proto opustili hned 

po narození. Vyrůstá v ústavním zařízení. 
Je to milý a společenský chlapec, velmi rád 
se mazlí, je rád, když se někdo věnuje pouze 
jeho osobě. Je vzděláván ve speciální škole 
podle individuálního vzdělávacího plánu, 
ve škole je učenlivý a zvídavý.

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

se o něj nikdo z rodiny nezajímá. Mohl by 
být osvojen nebo přijat pěstounskou rodinou. 
Vyžaduje individuální péči a přístup, jeho 
vývoj je opožděnější. Josífek by také chtěl 
mít svou rodinu, jako mají jeho sourozenci.

Eda, nar. 1/2011, je chlapec větši-
nového etnika, který trpí mnoha 
vrozenými vývojovými vadami. 

Komunikuje pomocí mimiky a gest, má 
rád společnost. Je silně nedoslýchavý, nosí 
naslouchadlo. Navštěvuje speciální školu, 
kde má vytvořen individuální vzdělávací 
plán. Biologická rodina o Edu neprojevuje 
žádný zájem, hledáme proto pro něj tole-
rantní osvojitele nebo pěstouny.

Radek, nar. 1/2008, je chlapec vět-
šinového etnika, kterého jeho 
matka nepřijala, trpí proto příznaky 

citové deprivace; bývá náladový a byla u něj 
diagnostikována ADHD. Pobýval u pěs-
tounů na přechodnou dobu, pak přešel do 
ústavního zařízení. Matka s ním udržuje jen 
příležitostné kontakty. Rádi bychom mu našli 
tolerantní pěstounskou rodinu, která by mu 
věnovala svou péči.

Tolerantní, laskavé pěstouny 
hledáme také pro Petra, nar. 
2/2007, a Pavla, nar. 10/2014. 

Starší Péťa je chlapec s autismem, který té-
měř vůbec nemluví. Mluvenému slovu však 
rozumí, učí se znakovou řeč, v sebeobsluze 
je samostatný. Velmi rád chodí do školy. Je 
manuálně šikovný, rád vaří. Pavlík je jeho 
polorodý bratr smíšeného etnika, je velmi 
pozitivně laděný, rád tancuje a zpívá.
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Rudolf, nar. 10/2009, je zdravý 
kluk většinového etnika, s projevy 
ADHD a citové deprivace. Hledáme 

pro něj tolerantní pěstouny, kteří by mu 
stanovili pevné mantinely v rámci individu-
álního přístupu.

Ivona, nar. 1/2008, je dívka větši-
nového etnika s lehkou mentální 
retardací a projevy ADHD. Po fy-

zické stránce je zdravá a v péči přechodných 
pěstounů udělala velké pokroky. Nyní žije 
v ústavním zařízení, rodina o ni neprojevuje 
zájem. Pro Ivonku hledáme dlouhodobé 
pěstouny.

Eliška, nar. 2/2013, je holčička vět-
šinového etnika, která byla pro ne-
dostatečnou péči matky umístěna 

do ústavního zařízení. Matka ji tam navště-
vuje, ale není schopna si ji převzít do péče. 
Eliška má zdravotní problémy, které je však 
možné zvládat i v rodinném prostředí. Aktu-
álně bylo vysloveno podezření na poruchu 
autistického spektra. Pro Elišku hledáme 
tolerantní pěstounskou rodinu.

Mariánek, nar. 7/2018, má více zdra-
votních znevýhodnění, narodil se 
matce, která v těhotenství užívala 

alkohol. Chlapeček je umístěný v ústavním 
zařízení a potřeboval by dlouhodobou péči 
pěstounů.

Dalibor a Norbert jsou dvojčátka 
většinového etnika, narodila se 
9/2017. Rodiče se o ně nedokáží 

postarat, zájem projevují sporadicky. Kluci 
jsou zdraví, šikovní a dobře prospívají, jsou 
na sebe velmi vázáni. Hledáme pro ně místo 
v pěstounské rodině.

Sourozenci Dita, nar. 9/2011, 
a Vojtěch, nar. 6/2015, jsou velmi 
šikovné děti smíšeného etnika. 

Již více než rok jsou umístěni v ústavním 
zařízení, matka je ve výkonu trestu a otec 
se bez úspěchu snaží upravit podmínky pro 
péči o ně. Rádi bychom i těmto dětem našli 
zázemí v tolerantní pěstounské rodině.

Velmi pohlední, zdraví bráš-
kové většinového etnika Ond-
řej, nar. 10/2012, a Daniel, nar. 

1/2015, byli umístěni do pěstounské péče 
k příbuzným, ta však selhala, takže nyní 
jsou v dětském domově. Hledáme pro ně 
tolerantní pěstounskou rodinu.

Sourozenci Kamil, nar. 3/2016, 
a Radka, nar. 3/2018, jsou děti 
většinového etnika, umístěné 

od 11/2019 u pěstounů na přechodnou dobu. 
Jsou to pohledné, zdravé, šikovné a přátelské 
děti, které nejsou s biologickou rodinou 
v žádném kontaktu. Hledáme pro ně místo 
v pěstounské rodině.


