Hledáme Vás ...

Hledáme Vás, mámo, táto
Po změně zákona získáváme údaje o dětech,
které hledají pěstouny, od jednotlivých
krajských úřadů. Zájemci, zařazení do evidence žadatelů stát se osvojiteli či pěstouny, mohou nadále kontaktovat PhDr.
Alenu Michalovou, michalova@pestouni.cz,
tel.: 731 507 401.

jích. Luděk je pohledný chlapec světlé pleti,
hnědých očí a světle hnědých vlasů. Jde o tiché, nekonfliktní dítě s úzkostnými projevy,
s normálními rozumovými schopnostmi. Je
drobnější konstituce, sledován v endokrinologické ambulanci, léčil se v lázních. Má atopický ekzém a řeší se jeho potíže s chrupem.

Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme
věřit, že společně najdeme každému dítěti
milující a pečující rodinu.

Hledáme pěstounskou rodinu
pro sourozence minoritního etnika, chlapce Petra, nar. 1/2016,
a dívenky Helenku, nar. 11/2017, a Elišku,
nar. 3/2019. Děti mají stejné rodiče, jen
u Elišky není otec uveden v rodném listě,
k otcovství se ale hlásí. Děti byly v ZDVOP
umístěny na žádost matky a nyní jsou v ústavním zařízení. Situace v rodině je dlouhodobě
vnímána jako nestabilní, rodina žije v nevyhovujících podmínkách a opakovaně selhávala při zajišťování základních potřeb dětí.
OSPOD bude podávat návrh na stanovení
nezájmu rodičů, je tedy možné, že děti budou
v budoucnu právně volné pro osvojení. Děti
jsou pohledné, usměvavé, zdravé, šikovné, samostatné, komunikativní a pohybově zdatné.
Jejich psychomotorický vývoj odpovídá širší
věkové normě, citově jsou na sebe navázané.
Nejstarší Péťa mluví ve větách, zná barvy,
zvládá sebeobsluhu i pomáhá druhým dětem,
se kterými se umí podělit, spolupracuje při
úklidu, vymýšlí hry, do kterých se snaží zapojit
i druhé děti. Prostřední Helenka svého brášku
hodně napodobuje, je na něj fixována, ale ráda
si hraje i v přítomnosti jiných dětí, plní jednoduché pokyny, mluví čistě v jednoduchých
větách, snaží se o samostatnost v sebeobsluze.
Nejmladší Eliška ráda upoutává pozornost, rozlišuje mezi neznámými a známými osobami,
pozoruje okolí, hodně žvatlá, reaguje na své
jméno a směje se při hudbě.

Davídek, nar. 9/2016, a Natálka, nar. 6/2019, jsou šikovní
a zdraví sourozenci líbivého
vzhledu, mají tmavé vlásky a oči. Patří do větší
sourozenecké skupiny, ale protože pravděpodobnost umístění všech dětí do jedné rodiny
je málo reálná, hledáme náhradní rodinu pro
tyto dvě děti. Davídek i Natálka se vyvíjejí
přiměřeně věku. Davídek je citlivý chlapec,
který chrání svoji sestřičku a rád si s ní hraje.
Je aktivní, zručný, hezky mluví a rozumí
všemu, co se po něm požaduje. Rád se učí
všemu novému a moc se těší, až začne chodit
do školky. Je to vděčný a milý chlapec. Natálka
byla hodně vázána na maminku, ale v zařízení
se adaptovala bez zásadních problémů. Nyní
začíná chodit, ráda si staví z kostek, opakuje
slova. Je to veselá, usměvavá dívenka. Rodiče
by se o děti rádi starali, ale jejich rodinná
situace jim to neumožňuje. Předpokládají se
kontakty dětí s biologickou rodinou.
Hledáme pěstounskou rodinu pro
Luďka, nar. 8/2015. Luděček byl
od února letošního roku umístěn
v ZDVOP a nyní je v dětském domově. Matka
užívá drogy, z její péče byl chlapec odebrán pro
její opakované výchovné selhávání. K synovi
má dobrý vztah, projevuje zájem o jeho převzetí do své péče, ale nesnaží se upravit svoje
poměry a s OSPOD nespolupracuje. Pěstouni
by měli počítat s kontakty chlapce s matkou,
měli by proto žít v Praze nebo okolních kraPRÙVODCE náhradní rodinnou péèí | 4 / 2020

Dlouhodobé pěstouny hledáme také
pro „báječného chlapce“ Jakoubka,
nar. 1/2015. Jakoubek je zdravý,
dobře se vyvíjející chlapeček líbivého vzhledu,
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světlé pleti a plavých vlásků. Přechodnou pěstounkou je popisovaný jako pohodové, šikovné
dítě. Chlapeček byl po narození umístěn do
ZDVOP a posléze mu byla nařízena ústavní
výchova. V listopadu 2018 byl vydán rozsudek
o zrušení ÚV a Jakoubek byl asi rok v péči
rodičů, než v listopadu 2019 došlo opět k jeho
odebrání z důvodu nedostatečné péče a neprospívání dítěte. Vzhledem ke zdravotnímu stavu
matky také vyvstala obava o zajištění bezpečnosti dítěte. Spolu s Jakoubkem byli odebráni
z péče matky i jeho dva starší bratři, kteří zatím
pobývají na prodlužované předběžné opatření
v ústavní péči. Matka je t.č. opět gravidní. Otec,
který pobývá ve vazební věznici, avizuje zájem,
který je ale pravděpodobně účelový.

Hledáme pěstounskou rodinu
pro sourozence Evelínu, nar.
7/2012, a Borise, nar. 8/2006.
Jedná se o děti s nařízenou ÚV do DD
od června 2018. Jejich matka nemá dlouhodobě upraveny bytové a finanční podmínky,
má další čtyři vyživovací povinnosti. Otec
se zdržuje na ubytovně. Boris je zdravý chlapec, je žákem běžné ZŠ a ve škole nemá žádné
problémy. V zařízení je popisován jako velmi
čilý, bez vážnějších výchovných přestupků,
k dospělým je slušný. Evelínka trpí na astma,
nemá trvalou medikaci. Ve vývoji je vlivem
nedostatečné péče opožděná. Dochází na logopedii pro výrazně patlavou řeč a velmi slabou
slovní zásobu.

Elenka, nar. 5/2011, má nařízenou
ústavní výchovu do DD od 3/2019.
Je to milá, snaživá, výchovně dobře
zvladatelná dívka. Její zdravotní stav je dobrý,
není sledována žádným specialistou. Matka
v minulosti sama na OSPOD uvedla, že není
schopna zajistit péči o děti (dva Elenčini
sourozenci žijí každý jinde). Matka se s dětmi
často stěhovala, neposílala je do školy, neměla
finanční prostředky ani zaměstnání. Otec
je ve VTOS. Kontakty s rodinou jsou pouze
telefonické. Pro Elenku hledáme místo v pěstounské rodině, mohla by také navštěvovat
hostitelskou rodinu.

Jaromír, nar. 11/2011, byl na žádost
matky umístěn do ZDVOP a posléze
do DD. Matka je bez řádného bydlení
i zaměstnání, často mění místa svého pobytu
jako osoba bez přístřeší. Otec se o syna nechce
starat. Rodiče nehradí stanovené výživné
a s OSPOD nespolupracují. V průběhu zhruba
osmiměsíčního pobytu chlapce v ZDVOP
jej matka s mateřskou babičkou navštívily
pouze dvakrát. Babička by o chlapce měla
zájem, ale rovněž nemá podmínky pro péči
o vnuka. Jaromír je fyzicky zdravý kluk,
světlé pleti a světlých vlasů. Trvalo mu déle,
než se v zařízení adaptoval, obtížně navazuje
sociální kontakty. Občas dochází k agresivním
projevům vůči ostatním dětem. Velké pokroky
udělal v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti.
Podle lékařských zpráv se jedná o chování typu
ADHD, je v péči pedopsychiatra, medikován.
Potřebuje logopedickou péči. Školní docházka
mu byla o jeden rok odložena.

Sourozenci Radim, nar. 4/2014,
a Linda, nar. 5/2015, mají nařízenou ÚV do DD od listopadu
2018, poté, co byly svěřeni do ZDVOP na dohodu s matkou. Rodina žije dlouhodobě
v nevyhovujících podmínkách, matka nečiní
žádné kroky, které by svědčily o zájmu převzít
děti do své péče. O děti se rodiče zajímají sporadicky, se zařízením nespolupracují. Radim je
vývojově lehce opožděn a špatně rozumí mluvené řeči. Je pomalý, nesoustředěný, ale dobře
reaguje na pochvalu a v sociálním kontaktu je
otevřený. Linda je kontaktní dívenka, dokáže
výrazně projevit nelibost. Děti jsou na sebe
silně vázány, obě jsou v péči logopeda.
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Jonáš, nar. 3/2004, vyslovil sám
přání, aby ho přijala pěstounská
rodina. OSPOD sleduje rodinu už
od Jonášova narození, kdy byl umístěn do
DC z důvodu matčina užívání drog. Poté
matka abstinovala, spolupracovala, její situace
se stabilizovala, byla schopna syna opět převzít
do péče. V květnu 2018 ale matka na OSPOD
sdělila, že péči přestala zvládat vzhledem
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k výchovným problémům, které se u syna
začaly objevovat, a doznala se k opětovnému
užívání návykových látek. Chlapec byl zařazen
do DDŠ, matka přestala úplně spolupracovat.
Jonáš je v kontaktu s babičkou a nejstarším
zletilým bratrem. Podle psychologické zprávy
má Jonáš výraznou potřebu sebeprosazení bez
větších ohledů k druhým, své okolí vnímá jako
ohrožující, nerespektuje autority, chová se
arogantně. Umístění do ústavu mu prospělo,
zde je schopen autority respektovat, je rád ve
společnosti, baví ho organizovat aktivity, je
snaživý a usiluje o získání nových dovedností.
Dokonce mu byla udělena pochvala za vzornou reprezentaci DDŠ při sportovních hrách.
Trojice děvčátek Štěpánka, nar.
2/2014, Marika, nar. 2/2015,
a Emma, nar. 7/2016, má nařízenou ÚV do DD, když předtím pobývala
s matkou v režimu ZDVOP. Rodina se dlouhodobě potýká s bytovou a finanční nouzí,
matka s OSPOD nespolupracuje a není aktivní
v řešení situace. Všechna děvčátka jsou hodnocena jako celkově opožděná z důvodu nedostatečně podnětného primárního prostředí,
nejvýraznější opoždění se u nich projevuje
v oblasti řeči. Fyzicky jsou všechna zdráva. Jsou
temperamentnější, snadno navazují sociální
kontakty, potřebují pevné hranice, aby byly výchovně zvladatelné. V kontaktu jsou holčičky
velmi milé. Matka za nimi byla naposledy
na Vánoce 2018, kdy jim přivezla ukázat nové
miminko, se slibem, že si pro ně brzy přijde.
Od té doby neproběhly žádné kontakty, což
děvčátka špatně nesou.
Pavel, nar. 1/2012 je hodnocen jako
velmi rizikový chlapec, který se narodil císařským řezem a po porodu
byl kříšen. Přes rehabilitační péči se jeho vývoj
opožďuje ve všech oblastech. Je velmi dobrý
jedlík, ale musí být stále krmen, expresivní
řeč se doposud nerozvinula. Při oblékání
a svlékání nespolupracuje. Pavlíkův bratr
s diagnózou těžké mentální retardace byl
svěřen do péče babičky, která si na péči o další
dítě netroufá. Další bratr je v pěstounské péči.
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Matka o Pavlíka projevuje sporadický zájem.
Pro Pavlíka hledáme velmi tolerantní a trpělivé
pěstouny.
B r a t r ů m D a n i e l ov i , n a r.
10/2014, a Robertovi, nar.
4/2016, byla nařízena ÚV poté,
co vypršela zákonná lhůta pobytu dětí
v ZDVOP na dohodu s matkou. Rodiče jsou
slovenské státní příslušnosti. Bytové podmínky
si neupravují, v domácnosti je nedostatek
finančních prostředků, před dětmi docházelo
k násilí mezi rodiči. Matka do zařízení telefonuje, několikrát rodiče chlapce navštívili a jednou chlapci byli na pobytu u rodičů. Rodinné
prostředí je však nestabilní a není zajištěné
pro návrat dětí. Chlapci mají další čtyři sourozence, o dva z nich pečuje matka, další dva jsou
v péči mateřské babičky na Slovensku. Chlapci
projevují známky emočního strádání a jsou
v důsledku nedostatečně podnětného rodinného prostředí celkově vývojově opožděni.
Hledáme pro ně místo v pěstounské rodině.
Vendulka, nar. 5/2010, byla v rodinném prostředí zanedbávána,
má nařízenou ÚV do DD. Jedná se
o dívku s dg. středně těžké mentální retardace
(se stigmatizovaným vzhledem) a poruchami
chování. Neudržuje čistotu. Zdravotní stav
klade zvýšené nároky na péči, hledáme
proto pouze zkušené a tolerantní pěstouny,
kteří by byli schopni zvládnout obtížnou
výchovu i vzdělávání.
Bratři Mikuláš, nar. 4/2012,
a Matouš, nar. 7/2013, pobývali na žádost matky v ZDVOP
a posléze byli umístěni do DD. Starší Mikuláš
je temperamentní, zvídavé dítě s lehce nerovnoměrným psychomotorickým vývoje, mladší
Matouš je zvídavý, temperamentní, sociálně
zdatný chlapec. Matka je menšinového etnika, nyní neznámého pobytu. Žádný z rodičů nespolupracuje z OSPOD, jsou uživateli
návykových látek, o děti neprojevují zájem.
Pro chlapce hledáme podnětné a láskyplné
prostředí pěstounské rodiny.

29

Hledáme Vás ...
Sourozenci Miroslav, nar.
10/2015, a Dana, nar. 5/2014,
mají od října 2017 nařízenou
ÚV do DD. Matka zpočátku avizovala ochotu
upravit si podmínky pro přijetí dětí, ale dosud tak neučinila, s OSPOD nespolupracuje.
Narodilo se jí další dítě, u porodu byla pozitivní na drogy. Žije s partnerem, který se cítí
být otcem dětí. Děti jsou zdrávy, jejich vývoj
odpovídá věku, i když je patrná podnětová
zanedbanost z primárního prostředí. Dívenka
má opožděný vývoj řeči. Sourozenci se mají
rádi. Matka s partnerem projevují o děti nepravidelný zájem.
Ervin, nar. 5/2008, je tělesně zdravý,
intelektově opožděný chlapec, kterého matka výchovně nezvládala
pro jeho agresivitu, proto požádala o nařízení
ústavní výchovy. Stav chlapce vyžaduje zvýšené nároky na péči, kterou mohou zvládnout
jen zkušení pěstouni.
Sestřičky Andrea, nar. 9/2013,
a Monika, nar. 6/2015, mají
nařízenou ústavní výchovu z důvodu špatné péče matky, která přiznala i násilí
na dětech. Matka přebývá u kamarádek, je bez
finančního příjmu, otec není v RL dětí uveden.
Starší Andrejka je intelektově podprůměrná,
snadno ovlivnitelná vedlejšími podněty, psychomotoricky neklidná. Mladší Monika má
nerovnoměrný vývoj a je u ní patrné opoždění
v oblasti hrubé motoriky. V zařízení jsou
hodnoceny jako temperamentnější, sociálně
zdatné, rychle se zadaptovaly. Mezi sebou
mají hezkou sesterskou vazbu. Matka o ně
projevuje zájem telefonicky, na návštěvy jezdí
velmi sporadicky.
Hledáme pěstouny pro devítiletou
Toničku, dívenku menšinového
etnika, která vyrůstala v nevhodném
a nepodnětném prostředí původní rodiny.
Tonička byla na žádost matky, spolu se svojí
polorodou sestrou, několikrát na dobrovolných pobytech v dětském centru. Matka také
několikrát opustila svého násilnického druha
a odešla s dětmi do utajovaného azylového
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bydlení, následně se ale k partnerovi vrátila.
Dlouhodobě si neuspořádává svoje osobní poměry, nespolupracuje s OSPOD a dalšími odbornými institucemi. Tonička říká, že má svoji
maminku moc ráda, ale nechce žít v jedné
domácnosti s jejím druhem. Nyní je dívenka
v pěstounské péči na přechodnou dobu, kde
prospívá, je zdravá, její psychomotorický vývoj
odpovídá věku. S matkou probíhá asistovaný
kontakt jednou za čtrnáct dní v prostorách
doprovázející organizace.
Alenka, nar. 12/2014, byla umístěna
do pěstounské péče na přechodnou
dobu v roce 2016, když se předtím
v nemocnici léčila z následků špatné péče. Je to
drobná, roztomilá dívenka tmavých vlnitých
vlasů a hnědých očí. Po zdravotní stránce už
je v pořádku. V náruči pěstounů se velmi
dobře rozvíjí, je to čiperka, zajímá se o vše
kolem sebe, většinou je pozitivně naladěná
a mazlivá. Hledáme pro ni zázemí v milující
pěstounské rodině.
Patrik, nar. 5/2014, a Zdenička,
nar. 8/2015, pobývají spolu
již několik měsíců v ústavním
zařízení. Protože se nepodařilo vrátit je zpět
do rodiny, která spíše o děti ztrácí zájem,
hledáme pro ně citlivé a poučené pěstouny,
kteří by přijali oba sourozence a respektovali
jejich rozdílné osobnostní vlastnosti a zkušenosti. Obě děti jsou zdravé, velmi pohledné,
mají světlé vlásky i oči. Jejich vývoj je mírně
oslaben vzhledem k předchozímu nepodnětnému prostředí, je potřeba rozvíjet zejména
řečovou složku.
Ruda, nar. 8/2009, je chlapec většinového etnika, kterému se doma
nedostalo takové péče jako jeho
dvěma sourozencům. Ti jsou nyní u rodičů,
Ruda zůstává v ústavu a s rodiči a sourozenci
udržuje kontakt. Je to milý a usměvavý chlapec
se zdravotními potížemi, navštěvuje školku
pro děti s kombinovanými vadami. Pro Rudu
hledáme pěstounskou rodinu, která by mu
umožnila udržovat a rozvíjet vztahy s rodiči
a sourozenci.
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Vašek, nar. 3/2004, a Mirka,
nar. 7/2007, jsou sourozenci
většinového etnika, mají mezi
sebou vytvořeny hezké vazby. Jejich rodina
se o ně nedokázala postarat, proto byli umístěni do dětského domova. Vašík i Miruška jsou
zdravé děti, potřebují péči pěstounů, kteří by
měli důsledně dohlížet na jejich přípravu do
školy.
Tomáš, nar. 2/2007, a Jan, nar.
10/2014, jsou polorodí bratři,
kteří žijí spolu v ústavním zařízení a mají se rádi. Tomášek je kluk většinového etnika, je možné, že ve své rodině s ním
nebylo dobře zacházeno. Vůbec nemluví,
dobře však rozumí, učí se znakovou řeč. Je
velmi empatický, hravý, samostatný v sebeobsluze. Honzík je dobře naladěný, šikovný
chlapeček, z poloviny menšinového etnika.
Hledáme pro ně pěstounskou rodinu, která by
jim dala lásku a bezpečné zázemí.
Pěstouny hledáme také pro
sourozence Michaela, nar.
4/2009, Katrin, nar. 8/2010,
a Tadeáše, nar. 8/2011. Jsou to pohledné děti,
o které se matka nedokázala postarat, sama požádala o umístění do ústavu. Prakticky je tam
nenavštěvuje a ani otec nejeví o děti zájem.
Děti jsou zdravé, velmi šikovné, vyvíjejí se
spolehlivě v mezích normy.
Marián, nar. 5/2007, je chlapec z poloviny menšinového etnika. Prospěla
by mu individuální péče pěstounské
rodiny, která by spolupracovala s odborníky.
Marián dokáže být aktivní a snaživý, je spíše
individualista, potřebuje dohled a smysluplné
vyplnění volného času.
Sourozenci Stanislav, nar.
11/2003, a Marie, nar. 4/2005,
jsou děti většinového etnika,
které vyrůstají v dětském domově, protože se
o ně maminka neuměla postarat. Standa je
sociálně zdatný chlapec, věnuje se sportovním
aktivitám. Maruška je velmi šikovná ve škole,
bezproblémová a nekonfliktní. Hledáme pro
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ně pěstounskou rodinu, která by udržovala
vazby s biologickou rodinou dětí.
Klára, nar. 4/2006, je holčička
většinového etnika. Jedná se o děvčátko s mentálním postižením,
závislé na pomoci ostatních. Je ale přátelská,
dobře rozlišuje známé osoby, na které pěkně
reaguje. Má ráda hudbu a společnost dospělých i malých dětí. Klárka je velice snaživá
a jsou u ní vidět pokroky v komunikaci. Také
se sama nají. Navštěvuje speciální základní
školu. Rádi bychom jí našli místo v tolerantní
pěstounské rodině.
David, nar. 2/2002, a Jindřich,
nar. 8/2003, jsou bráškové většinového etnika, kteří vyrůstají
v ústavním zařízení. Oba chlapci jsou společenští, šikovní, ve škole se snaží, jsou sportovně založení. Pro Jindru a Davida hledáme
pěstounskou rodinu.
Adámek, nar. 7/2009, přišel na svět
s Downovým syndromem, jeho rodiče ho opustili hned po narození.
Je to milý a přátelský kluk, společenský a živý,
začal už chodit do školy. Ve škole je velmi snaživý, má vypracován individuální vzdělávací
plán. Zlepšuje se v mluvení, umí znakovat,
nají se sám bez pomoci s příborem. Kolektiv
dětí mu nečiní potíže, je velmi kontaktní i vůči
dospělým osobám, rád se mazlí. Poslouchá
hudbu, tancuje, rád si prohlíží knížky. Pro
Adámka hledáme osvojitele nebo pěstouny.
Kristýnka, nar. 4/2004, je dívenka
s těžkým zdravotním postižením,
musí pravidelně užívat léky. Pohybuje se plazením, ráda se směje a pozoruje
okolí, je to veselá a klidná holčička. Potřebuje
trvalou ošetřovatelskou péči, kterou by jí
mohli zajistit laskaví a trpěliví pěstouni.
David, nar. 1/2011, je roztomilý
okatý chlapeček, vývojově opožděný, s mnohočetným zdravotním
postižením. Jeho stav je stabilizován, vyžaduje
však celodenní péči. Nosí naslouchadla, reha-

31

Hledáme Vás ...
bilituje, baví jej muzikoterapie. Davídkovi byl
odložen nástup do ZŠ praktické. Hledáme pro
něj trpělivé rodiče nebo pěstouny. Důležité
je zajištění trvalé dostupnosti zdravotní péče
a průběžný dohled.
Rico, nar. 7/2008, je pěkný chlapec
menšinového etnika, který vyrůstá
v ústavním zařízení, bez zájmu své
rodiny. Jedná se o dítě vhodné do osvojitelské
i pěstounské rodiny. Jeho vývoj je opožděnější,
vyžaduje individuální přístup a péči, díky kterým se zlepšuje. Rico by měl rád svou rodinu,
tak jako ji už našli jeho sourozenci.
Martina, nar. 5/2004, a Honza,
nar. 6/2002, jsou sourozenci
většinového etnika, kteří museli
být odebráni z rodiny pro špatné zacházení.
Martinka navštěvuje praktickou školu, má
pěkné známky, ráda se parádí, pomáhá v domácnosti. Má veselou a přátelskou povahu,
s bratrem mají pěkný vztah. Honzík je chlapec
s rozumovým postižením, citlivý k ostatním
dětem, v chování je bezproblémový. Tělesně
je zdravý, umí jezdit na tříkolce. Pro tyto děti
hledáme tolerantní pěstouny.
Kristián, nar. 9/2009, a Petr,
nar. 12/2010, jsou bratři menšinového etnika, pěkní a šikovní,
rádi si hrají a mají spolu hezký vztah. Jsou
zdraví, sociálně velmi dobře orientovaní, dělají
velké pokroky. Oba jsou zvídaví a přátelští.
Přáli by si maminku, která by je měla ráda.
Hledáme pro ně osvojitele nebo pěstouny,
kteří by jim poskytli láskyplnou náruč a opravdový domov.
David, nar. 7/2011, je pěkný chlapec
menšinového etnika, se specifickými
zdravotními obtížemi a středně těžkým rozumovým defektem. Vyžaduje trvalý
dohled a ošetřovatelskou péči. S Davídkem
pracuje logoped, navštěvuje ZŠS, přípravný
stupeň. Jedná se o klidného chlapce, který potřebuje čas na adaptaci. Rádi bychom mu našli
tolerantní osvojitele nebo pěstouny.
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Michal, nar. 8/2000, Kateřina, nar. 10/2001, Lenka, nar.
11/2002, Petr, nar. 3/2004,
Ondřej, nar. 6/2005, Klára, nar. 12/2006, Patrik, nar. 4/2008 a Sandra, nar. 11/2010 byli
z rodiny postupně odebíráni pro nevyhovující
podmínky. Děti jsou většinového etnika, intelektově průměrné až podprůměrné. Mají mezi
sebou vytvořeny velmi silné sourozenecké
vazby. Hledáme pro ně tolerantní pěstounskou
rodinu či dvě rodiny, které by mezi sourozenci
udržovaly kontakty.
Roman, nar. 7/2010, je velmi milý
a pohledný chlapec menšinového
etnika. U Románka je třeba dodržovat dietu s vyloučením tuků. Chlapeček je
šikovný a hodně samostatný. Má odklad školní
docházky. Rád si maluje, je mu poskytována
logopedická, etopedická a psychologická péče.
Potřebuje klidný a trpělivý přístup. Je bezproblémový, nekonfliktní. Jedná se o právně volného chlapečka, může být osvojen nebo přijat
pěstounskou rodinou.
Jonášek, nar. 4/2020 se narodil
předčasně a první týdny života strávil
v nemocnici, kde musel podstoupit
některé zdravotní zákroky. Posléze mu byl
diagnostikován Downův syndrom, což znamená, že se bude vyvíjet trochu odlišně od
svých vrstevníků, s dopomocí však zvládne
většinu běžných činností. Jonášek je světlé
pleti, modrých očí a zrzavých vlásků. Je hýčkaný pěstounkou na přechodnou dobu, je
mazlivý a vděčný, má rád kontakt, usmívá se na
blízké osoby. Hezky spinká, rád jí, přibývá na
váze a zvolna dohání své zpoždění. Maminka
o Jonáška pečovat nemůže, hledáme proto
tolerantní pěstouny. Výhledově je možnost
osvojení nebo poručenství.

