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Hledáme Vás, mámo, táto
Údaje o dětech, které hledají pěstouny, zís-
káváme od jednotlivých krajských úřadů. 
Zájemci, zařazení do evidence žadatelů stát 
se osvojiteli či pěstouny, mohou kontaktovat 
PhDr. Alenu Michalovou, michalova@pest-
ouni.cz, tel.: 731 507 401. Těšíme se na spo-
lupráci a nepřestáváme věřit, že společně 
najdeme každému dítěti milující a pečující 
rodinu. 

Tobiáš, nar. 7/2020, je prostě úžasný 
kluk. Narodil se s Downovým syn-
dromem rodičům, kteří nebyli 

na tuto situaci připraveni. Tobík je již od na-
rození v péči milující přechodné pěstounky, 
která s ním pravidelně cvičí a zvládá ho krásně 
opečovávat. Tobiášek je usměvavý, velmi 
klidný. Má zájem o okolní dění, je to trpělivé 
dítko. Pěkně přibývá na váze. I když Tobíka če-
kají další vyšetření, věříme, že noví pečovatelé, 
dlouhodobí pěstouni, to zvládnou.

Vojta, nar. 7/2018, je chlapeček 
s jemnou tvářičkou, umístěný v dět-
ském centru. Jeho rodiče se o syna 

zajímají a navštěvují ho. Vojta trpí cystickou 
fibrózou, dvakrát až třikrát denně podstupuje 
inhalaci a bere léky ve formě spreje. Musí 
se dodržovat hyperkalorická strava, obohacená 
o smetanu, máslo a plnotučné produkty. Vojtík 
je milé, „fajnové“ dítko, a přestože je nyní jeho 
vývoj nerovnoměrný, věříme, že tolerantní pe-
čovatelé by chlapce zvládli vypravit do života 
i s jeho zdravotním handicapem.

Sourozenci Martin, nar. 3/2003, 
Vítek, nar. 7/2004, a Amálka, 
nar. 7/2005, jsou umístěni v dět-

ském domově. Nejstarší Martin je klidný chla-
pec, trochu nepořádný, potřebuje důsledné 
vedení. U Vítka se objevuje toulání, slovní 
vulgarity, rád provokuje a vyvolává konflikty. 
Amálka je kamarádská, v kolektivu oblíbená, 
ale trošku se toulá a v zařízení je jí vytýkána 
nepořádnost a lenost. Matka o děti neprojevuje 

zájem. Martin nemá v RL uvedeného otce, otec 
Vítka a Amálky je občas navštíví. Děti mají 
k sobě vytvořeny silné sourozenecké vazby, 
proto by bylo vhodné, aby šly do náhradní 
rodiny společně.

Aleš, nar. 7/2005, vyrůstá od naro-
zení v ústavní péči. Prošel kojenec-
kým ústavem, dětským domovem, 

nyní je pro výchovné problémy umístěn ve 
výchovném ústavu. Jeho matka byla v mi-
nulosti zbavena rodičovské odpovědnosti, 
byl vysloven nezájem, ale realizace osvojení 
se nepodařila. Otec není v RL chlapce uveden. 
Aleš je dítě s lehkou mentální retardací, je psy-
chiatricky medikován a často hospitalizován 
v PN. Vzděláván je v programu praktické školy.

Tadeáš, nar. 10/2013, má nařízenou 
ústavní výchovu do DOZP, kam byl 
převezen ve třech letech z dětského 

centra. Do DC byl přijat po narození spolu 
s matkou, ta ale musela být hospitalizována 
pro depresivní stavy. Po zaléčení se však již 
k Tadeáškovi nevrátila a nyní ho navštíví jen 
sporadicky. Tadeášek je rizikový chlapeček, 
působí vzhledem jako mladší dítě, jeho vývoj 
se opožďuje. Je rehabilitován pro poporodní 
parézu lícního nervu, nebývá už tak často 
nemocný jako dříve. Dobře navazuje sociální 
kontakt. Pro Tadeáška hledáme tolerantní, 
zkušené pěstouny.

Matouš, nar. 7/2009, je hezký 
chlapec se zdravotním handicapem 
– DMO se spastickou diparézou 

dolních končetin, ischemickým poškozením 
mozku. Je schopen krátké chůze v chodítku, 
samostatně ujde pouze pár krůčků. Neudrží 
čistotu, je schopen s dopomocí se najíst. Má 
rovněž problémy s porozuměním mluvené 
řeči. Průběžně ale dělá drobné pokroky. 
Prospělo by mu prostředí rodiny zkušených 
pěstounů, kteří by byli schopni zvládnout pro-
blematickou vzdělavatelnost a náročnou péči.
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Čtyři bráškové, Mirek, nar. 
8/2007, Julius, nar. 10/2012, 
Ben, nar. 9/2013, a Robin, nar. 

2/2016, mají od 8/2018 nařízenou ÚV do DD, 
po opakovaných pobytech v ZDVOP. Matka 
není schopna zajistit řádnou péči o děti. Ro-
diče si neupravují bytové podmínky, nemají 
finanční příjem, nespolupracují s OSPOD 
ani domluvenými organizacemi. Dětem občas 
telefonují, nejstaršímu chlapci slibují brzký 
návrat domů, Mirek neplnění rodičovských 
slibů špatně snáší. Chlapci jsou na sebe silně 
vázáni, jsou zvyklí navzájem si pomáhat, 
od narození se starali o nejmladšího brášku. 
Všichni jsou zdraví, u mladších kluků je opož-
děný vývoj řeči.

Melanie, nar. 7/2008, má nařízenou 
ústavní výchovu od roku 2015, nyní 
žije v dětském domově. Chování 

její matky bylo velmi závadové, nyní jsou oba 
rodiče zbaveni rodičovské odpovědnosti a po-
ručníkem Melanky byla jmenována pracovnice 
DD. Pokud matka dívenku telefonicky kontak-
tovala, byla tak vulgární a útočná, že Melanka 
neměla zájem se s matkou setkat. Sama by 
si přála přijetí do pěstounské rodiny.

Bratři Jeroným, nar. 2/2009, 
a Marek, nar. 11/2005, jsou 
v zařízení hodnoceni jako citliví, 

vnímaví chlapci bez větších potíží, výchovně 
zvladatelní. Projevují se u nich známky cito-
vého strádání a zanedbání z biologické rodiny. 
Matka je sporadicky navštíví, chlapci jsou po 
její návštěvě vždy značně rozrušeni. Životní 
styl matky nenasvědčuje, že by měla zájem 
o navrácení synů do své péče. Chlapci jsou 
zdrávi, projevují se u nich známky ADHD, 
Jeroným je medikován s dobrým efektem.

Roman, nar. 8/2013, byl v útlém 
věku odebrán z nedostatečné péče 
matky, musel být přijat do nemoc-

nice pro dehydrataci a podvýživu. Poté byla 
nařízena ústavní péče. Románek je chlapeček 
s rizikovou anamnézou a nejasnou prognó-
zou. Na základě genetického vyšetření byla 
prokázána chromozomální aberace, která je 

odpovědná za psychomotorickou retardaci, 
vyšší nemocnost a náchylnost k nádorovým 
onemocněním. Objevují se také afektivní stavy 
s tendencí k sebepoškozování. Ošetřovatelská 
péče o chlapce je náročná, na matčin zájem 
nelze spoléhat, otec syna navštěvuje pouze 
ojediněle.

Evžen, nar. 9/2004, je chlapec 
s Downovým syndromem a přidru-
ženými těžkými handicapy, včetně 

nedoslýchavosti. Je plně odkázán na péči 
druhé osoby, vyžaduje zvýšený dohled, protože 
má tendenci k sebepoškozování.

Kája, nar. 4/2005, byl umístěn 
v ZDVOP na žádost matky, která ne-
zvládala jeho výchovné problémy, 

po šesti měsících byli do ZDVOP umístěni 
i Kájovi dva mladší bratři. Matka i její přítel 
jsou uživatelé drog, otec o syny neprojevuje 
zájem. Mladší chlapci byli posléze svěřeni 
do předpěstounské péče, matka si o ně po-
žádala, ale její návrh byl zamítnut. Káju 
ale do své péče nechce. Hledáme proto zku-
šené pěstouny, kteří by byli schopni zvládnout 
výchovně náročného chlapce a udržovali by 
kontakt s matkou a bratry v PP. Kájovi se daří 
lépe, když je vychováván sám, v kolektivu dětí 
se projevuje agresivně.

Jiří, nar. 10/2011, Filip, nar. 
11/2012 ,  a Radovan, nar. 
2/2015,  pobývali společně 

v ZDVOP a poté přešli do DD. Rodiče nemají 
podmínky pro péči o děti, často se stěhují, 
dříve uložený dohled neplnil svou funkci. 
Od umístění dětí do zařízení o ně rodiče ne-
jeví zájem.

Viktorie, nar. 11/2005, je dívenka 
s Downovým syndromem, těžkou 
mentální retardací a poruchami 

chování. Její zdravotní stav je rizikový, vyža-
duje zvlášť náročnou péči, a to i výchovnou 
a vzdělávací.

Rodiče chlapců Ivana, nar. 
1/2009, a Pavla, nar. 11/2004, 
nejsou schopni svým synům 
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zajistit řádnou péči a jejich výchovné pro-
středí je velmi konfliktní. U Pavla se objevuje 
problémové chování, užívání návykových 
látek i jejich prodej kamarádům. Chlapci sami 
projevují zájem o náhradní rodinnou péči, 
jejich výchovu však mohou zvládnout jen 
zkušení pěstouni. 

Hledáme schopné pěstouny pro 
pětičlennou sourozeneckou 
skupinu dětí, narozených od r. 

2000 do r. 2014. Děti jsou na sebe vázány, měly 
by nadále vyrůstat společně v jedné rodině.

Hledáme pěstounskou rodinu pro 
Pepíka, nar. 9/2019, který je v sou-
časné době umístěn v DC. Pepíček 

se narodil jako hraničně zralý novorozenec 
v 37. týdnu těhotenství s vrozenou vadou. Je 
třeba počítat s celoživotním tělesným posti-
žením chlapečka a průběžnou všestrannou 
péčí; nebude chodit a ovládat vyprazdňování, 
jeho rozumové funkce by ale neměly být ovliv-
něny. V sociálním kontaktu je Pepíček aktivní 
a usměvavý.

Martinka, nar. 6/2010, a Ven-
dulka, nar. 5/2015, pobývají 
v dětském domově, protože 

situace v rodině je dlouhodobě nestabilní. 
Matka je uživatelka návykových látek, ani je-
den z rodičů není s děvčátky v kontaktu, 
občas je navštěvuje babička. Martinka chodí 
do 4. třídy ZŠ a prospěch má velmi dobrý. 
Navštěvuje logopedii, speciální pedagogické 
centrum a oční kliniku v Praze, musí dodržo-
vat bezlepkovou dietu. Je velmi tvůrčí, vytváří 
keramické výrobky, maluje obrazy. Věnuje se 
také hře na kytaru, tanci, plavání a angličtině. 
Vendulka chodí do školky a vyvíjí se přiměřeně 
věku, je zdravá. Holčičky mají mezi sebou silné 
sourozenecké pouto, do pěstounské rodiny je 
tak možné umístit je pouze společně.

Nina, nar. 9/2011, a její bráška 
Luděk, nar. 6/2015, jsou děti 
míšeného etnika, již více jak 

rok umístěné v ústavním zařízení. Matka dětí 
je ve výkonu trestu, otec se snaží upravit si 

podmínky, ale dlouhodobě bez úspěchu. Děti 
jsou velmi šikovné, rádi bychom jim našli 
milující pěstouny.

Čeněk, nar. 10/2012, a Lumír, 
nar. 1/2015, jsou zdraví, velmi 
pohlední chlapci většinového 

etnika. Byli umístěni v pěstounské rodině, péče 
však selhala, takže nyní jsou zpět v dětském 
domově. Rádi bychom jim našli tolerantní 
pěstouny.

Zuzanka, nar. 7/2013, dvojčátka 
Petra a Pavlínka, nar. 3/2014, 
a Bertík, nar. 9/2017, jsou sou-

rozenci umístění společně v zařízení, protože 
péči o ně rodiče nezvládli. Děti jsou citově 
deprivované, mají mentální handicap, ale jsou 
přátelské, mezi sebou mají hezký vztah. Hle-
dáme pro ně tolerantní pěstouny, kteří budou 
připraveni spolupracovat s odborníky.

Eliška, nar. 4/2011, prošla v raném 
dětství zařízením, následně péčí 
matky a poté pěstounskou péčí, ze 

které byla předána zpět do péče matky. Matka 
ale výchovu dívky nezvládala a nyní je Eliška 
zpět v zařízení. Hledáme pro ni tolerantní 
dlouhodobé pěstouny.

Patrik, nar. 1/2014, a Barborka, 
nar. 6/2015, jsou pohlední a ši-
kovní sourozenci světlé pleti. 

V zařízení jsou umístěni proto, že se o ně 
rodiče nedokázali postarat. Děti jsou velmi 
společenské a mají vytvořený hezký souroze-
necký vztah.

Toníček, nar. 9/2018, je líbivý chla-
pec a miluje sociální kontakt. T.č. 
je umístěný v zařízení. Má vícero 

zdravotních znevýhodnění, včetně mentální 
retardace, ale jeho stav se postupně lepší. Ro-
diče se o Toníka nedokáží postarat, hledáme 
proto pro něj dlouhodobé tolerantní pěstouny.

Dlouhodobé pěstouny hle-
dáme také pro sourozence 
Magdalenku, nar. 4/2019, 

a Ondřeje, nar. 3/2017. Děti jsou umís-
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těny u pěstounů na přechodnou dobu,  
ale každé v jiné rodině; o Ondru pečují pěs-
touni od 6/2019 a Majdu má v péči pěstounka 
od 4/2020. Děti byly odebrány z rodiny pro pití 
matky, proti otci je vedeno trestní řízení. Hol-
čička je narozená předčasně a tomu odpovídá 
i její psychomotorický vývoj, jinak je zvídavá 
a bystrá. Ondra je milý, temperamentní a so-
ciálně zdatný.

Kristýnka, nar. 5/2019, je od svých 
třech měsíců umístěna v zařízení. Její 
matka nemá u sebe žádné své dítě, 

je z důvodu mentálního deficitu omezena ve 
svéprávnosti. Otec není schopen péči zajistit. 
Kristýnka je sledována na více specializova-
ných pracovištích, prognóza jejího dalšího 
vývoje se jeví riziková.

Pro Milenku, nar. 10/2015, 
a  Helenk u,  nar.  9/2013 , 
které jsou umístěny od 3/2020 

u přechodné pěstounky, hledáme dlouho-
dobé pěstouny. Holčičky jsou na sebe velmi 
navázané, obě jsou energické, vyhledávají 
kontakt s dětmi. Starší Milenka je aktivní, 
svéhlavá, ráda se zapojuje do různých aktivit. 
Obě sestřičky udělaly během pěstounské péče 
značný pokrok v učení, chování a komunikaci. 
V současné době navštěvují mateřskou školu.

Sourozenci Hedvika, nar. 
7/2013, Jana a Hana, dvojčátka 
nar. 3/2014, a Ríša, nar. 9/2017, 

jsou většinového etnika, do zařízení byli 
umístěni, protože rodiče se o ně nedokázali 
postarat, matka je jednoduchá osobnost. Děti 
citově strádaly, ale jsou přátelské, mezi sebou 
mají hezký vztah. Rozumově jsou opoždění. 
Hledáme pro ně tolerantní pěstouny, kteří bu-
dou připraveni spolupracovat s odborníky.

Pavlína, nar. 2/2013, si prošla v ra-
ném dětství ústavním zařízením, 
následně byla v péči matky a pak 

v pěstounské péči, ze které byla předána zpět 
do péče matky. Matka ale výchovu dcery opět 
nezvládla, takže Pavlínka je nyní zpět v za-
řízení. Rádi bychom pro ni našli tolerantní 
dlouhodobé pěstouny.

Sourozenci Libor, nar. 1/2014, 
a Markétka, nar. 6/2015, jsou 
pohledné a šikovné děti světlé 

pleti. Jsou umístěni v zařízení, protože rodiče 
nejsou schopni o ně pečovat. Děti jsou velmi 
společenské a mají vytvořený hezký souroze-
necký vztah.

Bráškové Vilda, nar. 10/2012, 
a Hynek, nar. 1/2015, jsou 
velmi pohlední kluci většino-

vého etnika. Byli umístěni v příbuzenské 
pěstounské péči, ta ale selhala, takže nyní 
jsou v dětském domově. Oba chlapci jsou 
bez zdravotních komplikací. Hledáme pro ně 
tolerantní pěstounskou rodinu.

Tobiášek, nar. 7/2018, je líbivý chla-
peček, který miluje sociální kontakt. 
T.č. je umístěný v zařízení. Má vícero 

zdravotních znevýhodnění, ale jeho zdravotní 
stav se postupně lepší. Přidružena je i mentální 
retardace. Matka ani otec se o dítě nedokážou 
postarat, hledáme pro něj tolerantní dlouho-
dobé pěstouny.

Kryštof, nar. 1/2018, je od června 
2019 u pěstounů na přechodnou 
dobu. Chlapec je tmavovlasý a snědé 

pleti. Sociálně je zdatný, pozitivně laděný, 
umí se velmi krásně usmívat a komunikovat 
s lidmi, které zná. Jeho psychomotorický 
vývoj odpovídá věku. Pro Kryštůfka hledáme 
dlouhodobé pěstouny.

Sourozenci Zdenička, nar. 
4/2019, a Kája, nar. 3/2017, 
by potřebovali zázemí dlouho-

dobé pěstounské rodiny. Zatím jsou umístěni 
u pěstounů na přechodnou dobu, ale každý 
v jiné rodině; Kája žije u pěstounů od 6/2019, 
Zdenička je u pěstounky od 4/2020. Děti byly 
odebrány z rodiny, kde matka pila, proti otci 
je vedeno trestní řízení. Zdenička je předčasně 
narozená a tomu odpovídá i její psychomoto-
rický vývoj, jinak je to zvídavá a bystrá hol-
čička. Kája je milý, temperamentní, sociálně 
zdatný kluk.


