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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.

Hledáme dlouhodobé pěstouny 
pro Martínka, nar. 4/2019. Martí-
nek je pohledný, pozitivně laděný 

chlapeček většinového etnika, do pěstounské 
rodiny jistě vnese radost. Chlapeček vyrůstal 
u drogově závislé matky do svých čtyř mě-
síců a bylo podezření na syndrom týraného 
dítěte, je nyní pravidelně sledován neurolo-
gem. V péči přechodných pěstounů pěkně 
prospívá, všemu rozumí, používá několik 
slov. Hezky chodí, schody zdolává po čtyřech, 
je velmi opatrný. Při procházkách zkoumá 
okolí, doma rád otvírá a zavírá dvířka skříněk, 
uklízí po sobě hračky. Dobře jí, má velmi rád 
děti, hraje si s vnoučkem pěstounů.

Předpověď jeho dalšího psychomotorického 
vývoje je zatím nejasná, v pohybové oblasti 
odpovídá věku, rozumový vývoj vykazuje 
opoždění, což může být následek utrpěných 
poranění. Otec se o syna zajímá písemně, 
kontakty s matkou jsou sporadické. 

Pěstounskou rodinu hledáme také 
pro nádhernou dívenku Petrušku, 
nar. 9/2017. Holčičce přichystal 

osud pár měsíců po narození těžkou zkoušku; 
utrpěla úraz, následkem kterého došlo u ní ke 
zpoždění psychomotorického vývoje. Aktu-
álně je v péči přechodné pěstounky, která se jí 
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cele věnuje a pilně s holčičkou rehabilituje. 
Petruška v její péči dělá obrovské pokroky, 
snaží se komunikovat s okolím, používá 
k tomu verbální i neverbální prostředky. Její 
slovní zásoba se postupně rozšiřuje. Dovede 
se soustředit, reaguje na pokyny a má velmi 
ráda legraci. Nyní již nepotřebuje speciální 
kočárek s oporou, ale využívá běžný, odpo-
vídající její velikosti. Petruška má velkou 
snahu stavět se na nožičky, nevzdává se. Z lé-
kařského hlediska je její další vývoj nejistý, 
ale při obdobné péči, jakou má doposud, 
se její stav bude velmi pravděpodobně neu-
stále zlepšovat.

Bratři Rosťa, nar. 9/2011, a Ra-
dek, nar. 9/2013, byli umístěni 
do dětského domova, rodiče 

jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti. 
Matka je většinového etnika, otcem je snad 
Rumun. Chlapci mají mezi sebou vytvořenou 
pozitivní sourozeneckou vazbu. Rosťa je 
milý a komunikativní kluk. Je rád v přítom-
nosti dospělých, snaží se na sebe upoutat 
pozornost. Vychovatele i všechny dospělé 
respektuje, nemá problém s autoritou. Nemá 
rád změny. Je pečlivý, rád pomáhá s úklidem 
a v kuchyni, o práci si sám říká. Drží se spíše 
stranou kolektivu, ale nechová se nepřátel-
sky, je vstřícný. Stoná jen běžně, je v péči 
ortodoncie, nosí rovnátka, také je v péči 
ortopeda a má speciální vložky do bot. Jeho 
rozumový vývoj je značně nevyrovnaný 
v jednotlivých složkách, odráží zřejmě 
komplikované životní podmínky, jimž byl 
vystaven v minulosti. Podle psychologa je 
pravděpodobné, že při individuální péči 
bude podávat lepší výkony. V současné době 
Rosťa navštěvuje speciální druhou třídu ZŠ, 
učivo zvládá, nevadí mu domácí příprava, 
ve škole je chválen a má z toho radost.



PRÙVODCE náhradní rodinnou péèí | 2 / 2021 27

Hledáme Vás ...

Radek je velice komunikativní a kontaktní, 
rád se předvádí, bývá přítulný a mazlivý. 
K autoritám přirozeně vzhlíží a starší a do-
spělé osoby respektuje. Je velmi zvídavý, 
chce se učit a poznávat nové věci. Většinou je 
optimisticky laděný, velmi rychle se zapojuje 
do kolektivu dětí. Nebývá nemocný, je aler-
gický na vaječný bílek, ořechy a ovoce. Jeho 
rozumové schopnosti jsou nadprůměrné, 
vývoj je v jednotlivých složkách vyrovnaný. 
Radeček chodí do první třídy, líbí se mu tam, 
paní učitelka si ho chválí. Pro oba brášky 
hledáme jednu milující pěstounskou rodinu.

Sourozenecká čtveřice Julián, 
nar. 9/2016, Markéta, nar. 
11/2014, Gabriel, nar. 12/2012, 

a Johana, nar. 12/2010, má společně na-
řízenou ústavní výchovu do DD. S rodiči 
spolupracuje OSPOD již řadu let, v minulosti 
již děti ÚV měly nařízenou, ta byla posléze 
zrušena a děti byly navráceny do péče ro-
dičů s dohledem. V rodině však přetrvávaly 
nedostatky a děti byly opakovaně předávány 
na dohodu do ZDVOP. Děti jsou tělesně 
zdrávy. Johanka a Gabriel mají podprůměrné 
intelektové schopnosti, Gabriel je emočně 
labilnější. Markéta má rozumové schopnosti 
v dolní hranici průměru a Juliánův psycho-
motorický vývoj je rovnoměrný, odpovídající 
věku. Pro děti hledáme pěstounskou rodinu, 
která by jim poskytla bezpečné zázemí.

I další sourozenecká skupina by 
potřebovala vyrůstat společně 
v jedné pěstounské rodině. 

Pavlína, nar. 12/2011, Marie, nar. 6/2013, 
Hana, nar. 9/2014, a Petr, nar. 10/2016, jsou 
umístěni od 10/2019 v DD pro nedostatečnou 
péči matky, která je uživatelkou návykových 
látek. Děti jsou zdravé.

Matěj, nar. 6/2007, je chlapec 
se středně těžkou mentální retar-
dací s přidruženými poruchami 

chování. Verbálně nekomunikuje, chůze je 
schopen samostatně bez pomoci, není však 
orientován časem ani místem, na osobu jen 
částečně. Ve většině úkonů sebeobsluhy je 
závislý na péči druhé osoby (PnP III.stupně). 
Matka má diagnostikovanou psychiatrickou 
nemoc a nepečuje o žádné ze svých dětí, otec 
byl k Matějovi zbaven rodičovské odpověd-
nosti. Do 8/2019 byl Matěj v příbuzenské 
pěstounské péči babičky, ale ta z důvodu 
zhoršeného zdravotního stavu nebyla dále 
schopna péči zajistit. Matěj byl proto zatímně 
svěřen do DOZP. Zdravotní stav chlapce klade 
zvýšené nároky na péči.

Hanka, nar. 5/2005, sama projevila 
přání o zprostředkování PP, má vel-
kou potřebu mít „mámu“. OSPOD 

doporučuje vyhledat pro ni náhradní rodinu, 
kde by dívka měla pěstouna jen pro sebe. Vy-
růstala v nestabilním výchovném prostředí, 
kde se rodiče dopouštěli trestné činnosti 
a dceru při ní opakovaně používali (kapesní 
krádeže). Hanka byla umístěna ve ZDVOP, 
pak byla v PP babičky. V r. 2020 Hanka 
i se svou mladší sestrou od babičky odešly, 
na policii uvedly, že je babička nepřiměřeně 
fyzicky trestá. Odmítly se vrátit domů, takže 
byly umístěny ve ZDVOP. Mladší ze sester 
si přeje návrat k babičce, Hanka to odmítá, 
nemá k nikomu z rodiny vytvořenou citovou 
vazbu. Je velmi „vztahově zraněná“, snaží se 
na sebe upoutat pozornost. Ve ZDVOP nemá 
žádné výchovné problémy. Je zdravá, ve škole 
je klidná, přátelská a snaživá, tiché povahy, 
do školy se pečlivě připravuje. Navštěvovala 
více zájmových kroužků, je dobrá lyžařka, 
ráda kreslí, uvažovala o přihlášce na umě-
leckou školu, zajímá se také o střední peda-
gogickou školu.
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Hledáme pěstounskou rodinu pro 
Honzíka, nar. 7/2020, který je po 
obou rodičích menšinového etnika. 

V současné době je v přechodné pěstounské 
péči. Rodiče ani širší rodina o chlapečka ne-
projevují zájem, ze strany OSPOD byl podán 
návrh na zbavení rodičovské odpovědnosti, 
do budoucna tak není vyloučena možnost 
osvojení. Honzík je zdravý, jeho psychomo-
torický vývoj odpovídá věkové normě.

Hledáme náhradní rodinu pro 
sourozeneckou partu. Žofie, 
nar. 4/2016, Sára, nar. 4/2017, 

a Kamil, nar. 7/2018, jsou zdravé, bystré 
a chytré děti. Podle tet v zařízení jsou s ohle-
dem na věk velmi samostatné v jídle i oblé-
kání, udržují čistotu, umí poprosit a poděko-
vat. Sestřičky Žofie a Sára mají světle hnědé 
vlasy, modrošedé oči a světlou pleť, bráška 
Kamil je blonďatý a modrooký. Holčičky 
si spolu vyhrají s panenkami a kočárkem, 
bráška má rád autíčka, ale nejradši se při hře 
připojuje ke svým sestřičkám. Sourozenci 
jsou na sebe silně fixovaní, proto je žádoucí, 
aby mohli nadále vyrůstat společně. Dětičky 
takřka od útlého dětství vyrůstají v různých 
zařízeních a bohužel není v silách rodičů, 
aby se o ně dlouhodobě a stabilně starali 
sami.

Radek, který brzy oslaví sedmé na-
rozeniny, je vzhledově krásný kluk 
majoritního etnika, s vývojovým 

traumatem. Klučina chodí do MŠ, kde má 
asistentku, je to předškoláček, který bude 
speciálně vzděláván. Je zdravý, v současné 
době bere léky na zklidnění, ale díky péči 
přechodných pěstounů ve snížené dávce. 
Vše, co se s Radečkem dělá, je potřeba mu 
vysvětlit, aby se nebál neznámého. Radek se 
sám oblékne, nají, je zvídavý, má rád zvířátka, 
rád pracuje venku a pomáhá. Potřebuje režim 
a řád od milujících a přijímajících pěstounů. 
Uvítáme pěstouny, kteří již mají v péči starší 
nebo již odrostlé děti a jsou připraveni se Ra-
dečkovi plně věnovat. Nevzdáváme snahu 

najít tomuto svéráznému šikulovi novou 
rodinu, která se nebojí výzev.

Níže uvedené děti byly v této rubrice již dříve 
uveřejněny. Uvádíme je nyní znovu, aby-
chom zvýšili jejich šanci na nalezení rodiny, 
která by jim věnovala lásku a péči.

Dvojčátka Martina a Denisa, 
nar. 12/2006, jsou holčičky, 
u nichž byl diagnostikován 

syndrom týraného dítěte s trvalými následky, 
vážnými zvláště u Martinky. Jejich rodiče 
menšinového etnika byli k dcerám zbaveni 
rodičovské odpovědnosti. Martinka je po 
úrazu mozku trvale připoutána na lůžko, 
je schopna pouze sedět s oporou, nemluví, 
projevuje se jen křikem, vyžaduje trvalou 
obsluhu. Deniska je na tom lépe, navštěvuje 
ZŠ speciální. Pro holčičky hledáme velmi 
tolerantní, zkušené pěstouny, kteří by byli 
schopni celodenně o ně pečovat.

Sourozenecká skupina čtyř dětí: 
Eman, nar. 8/2011, Pavla, nar. 
10/2013, Sonia, nar. 1/2015, 

a Jáchym, nar. 7/2016, má nařízenou spo-
lečnou ústavní výchovu od 5/2018. Děti jsou 
tělesně zdravé, s opožděným vývojem. Sonia 
je sledována pro nevýznamnou srdeční vadu. 
Hledáme pěstouny, kteří by přijali do své 
péče všechny tyto děti.

Jaroslav, nar. 5/2008, a Štěpán, 
nar. 3/2005, jsou společně 
umístěni v DD, kde s nimi 

původně žila i mladší sestra, které se však po-
dařilo zprostředkovat PP. Jejich starší sestra je 
již zletilá. Mezi sourozenci je vytvořena citová 
vazba, je tedy nutné počítat se zachováním 
kontaktů. Mladší Jára mívá občas výkyvy 
nálad. Je tmavší pleti, má černé vlasy a oči. 
Starší Štěpán je světlé pleti, povahou spíše 
introvert, výchovně zvladatelný. Matka je 
s nimi v občasném kontaktu, ale staršího 
ignoruje, což chlapec těžce nese. Matka má 
v péči další sourozence dětí, velmi pravděpo-
dobně tedy nebude nikdy schopna přijmout 
zpět tyto chlapce.


