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Hledáme Vás, mámo, táto
Po změně zákona získáváme údaje o dě-
tech, které hledají pěstouny od jednotli-
vých 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. Těšíme se 
na spolupráci a nepřestáváme věřit, 
že společně najdeme každému dítěti 
milující a pečující rodinu.

Marek, nar. 12/2015, je právně 
volný k osvojení. Chlapec byl 
odebrán ze zanedbávající péče 

matky v červenci 2020. Matka nepečuje 
o žádné ze svých pěti dětí, všechny jsou 
v náhradních rodinách. Mareček je ši-
kovný chlapec, v zařízení se adaptoval bez 
větších problémů, je hodnocen jako milé, 
usměvavé a komunikativní dítě. Jeho psy-
chomotorický vývoj odpovídá věku, patrné 
je pouze lehké sociální zanedbání. Marek 
nevidí na levé oko, pravděpodobně v dů-
sledku úrazu, utrpěného kolem druhého 
roku věku. Sledován je také pro volnou 
pupeční kýlu.

Kevin, nar. 7/2004, je chlapec 
s mnohočetným zdravotním 
znevýhodněním, potřebuje stá-

lou kontrolu vychovatelů. V sebeobsluze 
není zcela samostatný, pozornost udrží 
jen krátkodobě. Má vadu řeči, která vy-
žaduje logopedickou intervenci. Kevin je 
vzděláván na základní škole speciální. Jeho 
matka je neznámého pobytu, dlouhodobě 
o syna neprojevuje žádný zájem, otec není 
v RL uveden.

Hledáme Vás ...

Miloslav, nar. 4/2008, byl od 
roku 2016 v pěstounské péči 
svého děda, ten však vážně one-

mocněl a péči již nedokáže zajišťovat. 
Matka trpí psychickou poruchou. Míla 
byl proto svěřen do ústavní péče. Jedná se 
o chlapce s vrozeným neuropsychiatric-
kým onemocněním, se smíšenou poru-
chou chování a emocí, opakovaně byl 
hospitalizován a bere léky. Problémy 
se vyskytovaly hlavně ve škole, dědeček 
si na jeho chování v rodině nestěžoval. In-
telektově je chlapec v pásmu podprůměru. 
Ztrátu dědečka si zřejmě již odtruchlil, 
na novou situaci se dobře adaptoval.

Valerie, nar. 4/2011, je holčička 
s mnohočetným těžkým zdra-
votním postižením, odkázaná 

na trvalou celodenní zdravotní a ošet-
řovatelskou péči. Nemluví, vydává jen 
neartikulované zvuky, neudrží čistotu, 
krmena je sondou. Pohybuje se lezením, 
staví se u opory. Její zdravotní stav vyža-
duje každodenní rehabilitaci a pravidelné 
kontroly v odborných ambulancích. Její 
vzdělávání vychází z bazální stimulace. 
Matka je neschopna péče, otec není v RL 
dívenky uveden. Hledáme touto cestou 
tolerantní a zkušené pěstouny, kteří by byli 
schopni zvládnout velmi náročnou péči 
a vzdělávání dítěte.

Tři bratři Lukáš, nar. 4/2011, 
Vladislav, nar. 7/2013, a To-
biáš, nar. 6/2015, mají naříze-

nou ústavní výchovu od května 2017, kdy 
rodiče sdělili na OSPOD, že se o své děti 
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nadále nehodlají starat. Jako důvod uvedli 
rozchod a finanční těžkosti. Matka své 
syny navštívila pouze dvakrát, jinak žádný 
zájem neprojevuje, otec děti navštíví čas-
těji a snaží se se zařízením spolupracovat. 
Chlapci mají mezi sebou silnou citovou 
vazbu. Jsou hodnoceni jako hodní, vděční 
za kontakt a aktivitu.

Bratři Kristián, nar. 12/2017, 
a Toník, nar. 8/2014, jsou již 
od října 2019 na prodlužo-

vané PO ve ZDVOP. Jejich matka je velmi 
mladá, nedokáže o děti pečovat, nemá 
zajištěné bydlení, s chlapci často měnila 
místa pobytu a opakovaně je umísťovala 
na dohodu do různých ZDVOP. Otec je 
v současné době ve vazební věznici. Praro-
diče pečují o jiná vnoučata, péči o tyto dva 
chlapce už by nemohli zajistit.

Dívenka Ruth, nar. 9/2008, má 
nařízenou ústavní výchovu poté, 
co její pěstounka, teta, v březnu 

2019 zemřela. Rutička byla svěřena do péče 
své matky s dohledem, ale situaci matka 
nezvládla a dívenka byla předána na do-
hodu s matkou do ZDVOP. Podle zprávy 
školy je Ruth aktivní, samostatná dívka, 
nejsou s ní žádné problémy. Je ochotná, 
slušná, respektuje autority. S tetou měla 
pěkný vztah, její smrt ji hluboce zasáhla. 
S matkou se Ruth kontaktuje převážně jen 
telefonicky, stejně jako s otcem.

Sestry Eliška, nar. 4/2005, 
a Charlotta, nar. 1/2009, 
mají nařízenou ústavní vý-

chovu do DD od prosince 2019, pro-
tože rodina péči o děti nezvládala. Eliška 
je menšího vzrůstu, byla sledována na en-

dokrinologii (již ukončeno), pokračuje 
sledování v kardiologické poradně, nosí 
brýle, trpí poruchou pozornosti. Jinak je 
její nemocnost minimální. Charlottka je 
dívka s lehkou mentální retardací, poru-
chou aktivity a pozornosti, rovněž nosí 
brýle a málo stoná. Ve speciální škole pro-
spívá bez větších problémů. Matka děvčat 
je dlouhodobě bez zaměstnání a bez byd-
lení, spolupráce s ní je velmi obtížná. Otec 
Elišky zemřel, otec Charlotty je neznámého 
pobytu, neprojevuje zájem.

Judita, nar. 7/2014, má naří-
zenou ÚV do DD od 11/2019. 
Od narození vyrůstala v příbu-

zenské péči mateřské babičky, péče byla 
zpočátku řádná, později, po přestěhování, 
se výrazně zhoršila. To vedlo k zanedbání 
zdravotního stavu dívenky. Juditka je hol-
čička s lehkou mentální retardací, nosí 
brýle pro strabismus. Matka je uživatelka 
návykových látek se sníženým intelektem. 
Rodiče o dcerku neprojevují příliš zájem, 
občas navštíví rodinu babičky (rodina je 
hodně rozvětvená, všichni členové se na-
vzájem navštěvují).

Sourozenci Ondřej, nar. 
6/2015, a Jitka, nar. 11/2017, 
nyní pobývají v DD, předtím 

byli svěřeni na PO do ZVOP v Praze. Obě 
děti jsou zdravé, Ondřejovy rozumové 
schopnosti jsou v pásmu průměru, s opož-
děným vývojem v oblasti řeči. Ondrášek 
má modré oči a blonďaté vlásky. Jituška má 
černé oči i vlásky, její vývoj rozumových 
schopnosti je nerovnoměrný, pravděpo-
dobně na podkladě citové a podnětové 
deprivace. Matka dětí je uživatelka per-
vitinu, spolupráce s ní je obtížná. Otec je 
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aktuálně ve VTOS za závažný trestný čin, 
z výkonu trestu nyní projevuje intenzivní 
zájem. Soud proto rozhodl o povinnosti 
zařízení děti za otcem do VTOS dovážet 
na návštěvy. Z širší rodiny není zájem 
převzít děti do dlouhodobé péče.

Hledáme pěstouny pro Danečka, 
nar. 11/2018, který je v sou-
časné době v pěstounské péči 

na přechodnou dobu. Daník se narodil 
předčasně, matka o něj pečovala do jeho 
šestnácti měsíců, a poté byl umístěn 
v ZDVOP. Díky intenzivní individuální 
péči přechodných pěstounů udělal chla-
peček neuvěřitelné pokroky; rehabilitací 
se zlepšil v hrubé motorice natolik, že nyní 
je v této oblasti na úrovni svého věku. Re-
habilitace proto již byla ukončena, z neu-
rologického hlediska je bez omezení. Podle 
pěstounky je velmi šikovný, vše ho zajímá, 
zkoumá, jak věci fungují. Má rád hudbu, 
zpívá si, tancuje, hodně napodobuje. Da-
neček je z poloviny menšinového etnika, 
jeho maminka neprojevuje o syna žádný 
zájem, otec není v RL uveden. OSPOD bude 
podávat návrh na určení nezájmu.

Matka Bedříška, nar. 7/2018, 
v těhotenství užívala alkohol, 
chlapec se narodil s mentálním 

postižením a má vícero zdravotních znevý-
hodnění. Bedříšek je umístěný v ústavním 
zařízení, rádi bychom mu našli dlouho-
dobé pěstouny.

Hynek, nar. 3/2014, je šikovný 
chlapec většinového etnika, 
umístěný t.č. v dětském do-

mově. Moc by si přál dostat se do rodiny, 
kde by na sebe byli všichni hodní. Matka 
ani otec se o syna nedokáží postarat. Pro 
Hynka hledáme dlouhodobé pěstouny.

Otík, nar. 8/2013, je chlapec men-
šinového etnika, šikovný, líbivého 
vzhledu. V příbuzenské pěstoun-

ské rodině byl jen krátce a nebylo mu tam 
dobře, nyní je umístěn v dětském domově. 
Pro Otu hledáme tolerantní dlouhodobé 
pěstouny, ale může jít i do osvojení.

Sourozenci Jiřík, nar. 5/2017, 
a Ivanka, nar. 4/2018, jsou po-
hledné a šikovné děti menši-

nového etnika. Rodiče nejsou schopni o ně 
dlouhodobě pečovat, jsou proto umístěny 
v ústavním zařízení. Jiřík i Ivanka jsou 
velmi společenské děti, mají vytvořený 
hezký sourozenecký vztah. Hledáme pro 
ně laskavé pěstouny.

Davídek, nar. 6/2020, je od na-
rození v péči přechodných pěs-
tounů. Je to velice šikovné mi-

minko z poloviny menšinového etnika, 
dobře jí. Jeho maminka se o syna nemůže 
postarat z důvodu svých psychických 
problémů. Chlapeček je vhodný do pěs-
tounské péče.

Hledáme Vás ...




