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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 pěstounskou rodinu pro 
Robina, nar. 5/2020. Robinek je 
pohledný, pozitivně laděný chla-

pec tmavší pleti, tmavých očí a vlásků. Jeho 
maminka je pravděpodobně minoritního 
etnika, je uživatelkou návykových látek 
a v době porodu byla umístěna ve výchov-
ném ústavu. O svého syna pečovala jen něko-
lik dní po porodu, pak zařízení opustila a od 
té doby je na útěku. O Robinka se nezajímá. 
Otec je neznámý, není uveden v rodném listě. 
Od června 2020 je chlapeček v pěstounské 
péči na přechodnou dobu. Je zdravý a podle 
psychologického vyšetření je jeho psycho-
motorický vývoj v mezích normy. O Robinka 
neprojevuje jeho rodina žádný zájem, v bu-
doucnu je pravděpodobné i právní uvolnění 
pro případné osvojení chlapce.

Olda, nar. 9/2015, se narodil 
jako první dítě svých rodičů, trpí 
Downovým syndromem s přidru-

ženým kombinovaným postižením. Rodiče 
se obávali, že chlapci nebudou schopni 
zajistit potřebnou péči, byl proto umístěn 
do kojeneckého ústavu a následně do do-
mova pro děti se zdravotním postižením, 
kde je doposud. Rodiče udělili souhlas s jeho 
osvojením. Chlapec je pravidelně rehabilito-
ván, v současné době se umí otáčet, sedí bez 
opory a s oporou se postaví. Olinek je velmi 
rád ve společnosti druhých, rád je poslouchá, 
oblíbil si zpěv a dětské říkanky, začíná se 
postupně rozvíjet řeč. Je hodně mazlivý, 
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rád se chová v náručí. Na svůj věk je velmi 
drobný, má světlé vlásky a pleť. Od září 2020 
chodí do přípravného ročníku, kde se učí 
podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Rodiče ani nikdo z širší rodiny se o Oldu 
nezajímá. Pracovníci zařízení vnímají Oldovy 
pokroky, hodnotí ho jako pozitivního, usmě-
vavého, stále dobře laděného chlapečka. 
Rádi bychom mu našli pěstouny, kteří by 
akceptovali jeho trvalé zdravotní omezení.

Hledáme pěstouny pro sestry 
Melánii, nar. 11/2015, a Ivonu, 
nar. 3/2018. Jejich rodiče uží-

vali návykové látky, byli motivováni k ab-
stinenci a úpravě podmínek. Děti u  nich 
vyrůstaly do 8/2019, pak byly umístěny 
do ZDVOP a následně do DD. O dívenky 
se zajímají jejich prarodiče, udržují s nimi 
kontakt, ale do své péče je převzít nemohou. 
Kontakty probíhají i s matkou, ale ta nemá 
podmínky pro jejich převzetí do péče. Ivonka 
je moc šikovná, zdravá, dobře se vyvíjející 
holčička líbivého vzhledu, světlých vlásků. Je 
usměvavá, hravá a mazlivá. Melanka je rov-
něž zdravá, světlovlasá holčička, usměvavá, 
přátelská a učenlivá. Je komunikativní, o vše 
se zajímá, má velmi dobrou slovní zásobu. 
Je samostatná, velmi šikovná, v dětském 
domově i v mateřské školce ji chválí. Pro obě 
dívenky bychom rádi našli pěstounskou ro-
dinu, která by byla tolerantní ke kontaktům 
s biologickou rodinou.

Ivo, nar. 7/2018, se narodil s men-
tálním postižením, má více zdra-
votních znevýhodnění. Ivoškova 

matka v těhotenství užívala alkohol. Chlape-
ček je umístěný v ústavním zařízení, prospěla 
by mu péče dlouhodobých pěstounů.

Monika, nar. 9/2011, a Emil, 
nar. 6/2015, jsou sourozenci 
smíšeného etnika, vyrůs-

tají v ústavním zařízení, protože rodičům 
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se dlouhodobě nedaří upravit si podmínky 
pro převzetí dětí. Děti jsou velmi šikovné, 
potřebovaly by péči tolerantních pěstounů.

Bráškové Zbyšek, nar. 10/2012, 
a Max, nar. 1/2015, jsou zdraví, 
velmi pohlední kluci většino-

vého etnika. Byli umístěni v příbuzenské 
pěstounské péči, která však selhala, nyní jsou 
proto v dětském domově. Hledáme pro ně 
tolerantní pěstounskou rodinu.

Sourozenci Jana, nar. 7/2013, 
holčičí dvojčata Viola a Laura, 
nar. 3/2014, a Dalibor, nar. 

9/2017, jsou většinového etnika, byli umís-
těni v zařízení, protože o ně rodiče nezvlá-
dali pečovat. Děti jsou citově deprivované, 
ale přátelské, mají mezi sebou hezký vztah. 
Mentálně jsou opožděné, hledáme proto 
tolerantní pěstouny, kteří budou připraveni 
spolupracovat s odborníky.

Chlapeček Norbert, nar. 9/2018, je 
t.č. umístěný v zařízení. Bertík má 
více zdravotních znevýhodnění, 

ale jeho zdravotní stav se postupně lepší, 
je také rozumově opožděný. Je to líbivý 
kuk a miluje sociální kontakt. Jeho rodiče 
se o syna nedokáží postarat, rádi bychom 
mu našli tolerantní dlouhodobé pěstouny.

Velmi pohledná holčička Tamara, 
nar. 5/2019, byla pro nevhodnou 
péči ze strany rodičů umístěna v za-

řízení již jako tříměsíční. Matka je omezená 
ve svéprávnosti a nemá u sebe žádné ze svých 
dětí, ani otec není schopen péči o dítě zajistit. 
Hledáme pro ni pěstounskou rodinu.

Robert, nar. 3/2014, je šikovný kluk 
většinového etnika. Žije v dětském 
domově a moc by si přál dostat se 

do rodiny, kde by na sebe byli všichni hodní. 
Rodiče se o syna nedokáží postarat, rádi 
bychom mu našli umístění v dlouhodobé 
pěstounské rodině.

Toník, nar. 8/2013, je hezký, ši-
kovný kluk menšinového etnika. 
V příbuzenské pěstounské rodině 

byl krátce a nebylo mu tam dobře, je proto 
nyní v dětském domově. Chlapec může být 
přijat pěstouny nebo i osvojen.

Vítek, nar. 5/2017, a Gita, nar. 
4/2018, jsou šikovné a po-
hledné děti menšinového et-

nika. Rodiče nejsou schopni o ně dlouho-
době pečovat, hledáme proto pro ně laskavé 
pěstouny. Děti jsou velmi společenské a mají 
vytvořený hezký sourozenecký vztah.

Bruno, nar. 6/2020, je chlapeček 
poloromského etnika, umístěný od 
narození v přechodné pěstounské 

péči. Je to velice šikovné děťátko, které velmi 
rádo a dobře jí. Jeho maminka se o svého 
syna nemůže z důvodu svých psychických 
problémů postarat. Malý Bruno je vhodný 
do pěstounské péče.

Bráškové Milan, nar. 3/2014, 
a Leoš, nar. 1/2016, jsou hezcí, 
šikovní kluci, kteří žijí v ústav-

ním zařízení, protože rodiče nejsou schopni 
se o ně dlouhodobě postarat. Kluci potřebují 
pevné mantinely a hlavně lásku. Hledáme 
pro ně tolerantní pěstouny.

Aktuálně hledáme vhodnou pěs-
tounskou rodinu, která by přijala 
do péče desetiletou Květušku, 

s vědomím pravidelných kontaktů s původní 
rodinou a možného návratu dívenky zpět 
do rodiny. Květuška je nyní umístěna u pře-
chodných pěstounů; je šikovná, rychle se učí 
novým věcem, v chování je milá, komu-
nikativní, spolupracující, schopná dialogu 
o svých emocích a názorech, otevřená sdílet 
své pocity a obavy. V rodině neměla možnost 
osobního a rozumového vývoje, v případě 
stabilizace rodinného a školního prostředí 
lze předpokládat ustálení Květuščiny výkon-
nosti. V nové škole již zažila několik úspěchů, 
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ráda se učí a plní svědomitě úkoly. Byla u ní 
diagnostikována dyslexie. Květuška je zdravá 
dívenka.

Sedmiletá Jessica a její šestiletá 
sestra Adriana jsou holčičky 
menšinového etnika, žijící t.č. 

ve ZDVOP. Situace v jejich rodině je dlou-
hodobě nestabilní, potřebovaly by zázemí 
pěstounské rodiny. Podle psychologického 
vyšetření je Jessica pozitivně laděná a spon-
tánní holčička, opožděná v řeči a v grafickém 
projevu. Od září 2021 nastupuje do ZŠ se spe-
ciálním režimem. Adriana je komunikativní, 
zvídavá holčička, její psychomotorický vývoj 
je v normě. Vzhledem ke specifickým potře-
bám lze dívenky umístit do NRP i samostatně, 
se zachováním intenzivních vzájemných 
kontaktů.

Pěstounskou rodinu hledáme také 
pro dvanáctiletého Ondřeje, nej-
lépe z Brna a okolí, z důvodu za-

chování možnosti studia oboru, ve kterém je 
velmi úspěšný. Ondřej je v kontaktu komu-
nikativní, sociabilní, chováním i verbálním 
projevem se výrazně liší od běžné věkové 
normy (předčasná vyspělost, racionalita).

Černovlasý a černooký Pavel, nar. 
4/2007, má nařízenou ÚV do DDÚ, 
z důvodu nevyhovující péče ba-

bičky, která měla vnuka u sebe hned po naro-
zení, protože jeho matka byla sama nezletilá. 
Pavel má čtyři mladší sourozence, o které 
matka pečuje, Pavla podle informací OSPOD 
navštěvuje. Otec o chlapce nejeví žádný zá-
jem. Pavel je rozumově lehce opožděný a má 
příznaky ADHD. Respektuje autority, dobře 
vchází s vrstevníky, ubližuje však svému polo-
rodému bratrovi (a také snad zvířatům). Pavel 
sám projevil přání žít v pěstounské rodině. 
Hledáme proto pěstouny v Praze, případně 
sousedních krajích, z důvodu udržení pří-
padných kontaktů.

Kristián, nar. 6/2015, má nařízenou 
ÚV do DD, poté co byl odebrán ro-
dičům pro závažné zanedbání péče 

ve všech oblastech. Matka po jeho narození 
měla v úmyslu dát syna k adopci, posléze si to 
rozmyslela a Kristiánek jí byl předán z DC do 
péče. Oba rodiče jsou uživatelé návykových 
látek. Po dobu umístění Kristiánka do DD 
rodiče neprojevili žádný opravdový zájem. 
Kristiánek má dva starší sourozence, kteří 
jsou v péči mateřské prababičky, ta si na péči 
o Kristiánka už netroufá. Do zařízení byl 
chlapeček přijat ve velmi zanedbaném stavu, 
nyní už začíná nasávat informace a navazovat 
sociální kontakty. Na vše potřebuje hodně 
času, i běžné podněty jsou pro něj nové. Pro 
vážnou podnětovou deprivaci nelze aktuálně 
s jistotou objektivně stanovit skutečný poten-
ciál chlapce. Somaticky je zdráv. Kristiánek je 
líbivý chlapeček plavých vlásků a světlé pleti.

Vašík, nar. 4/2009, byl umístěn do 
DD z důvodu nedostatečné péče 
matky, v minulosti byl svěřován do 

ZDVOP. Ústavní výchovu měl zpočátku naří-
zenou společně s bratrem, ten byl ale později 
svěřen do péče mateřských prarodičů. Vašík 
je chlapec s intelektem v pásu lehké mentální 
retardace, vykazuje známky psychomoto-
rického neklidu, emoční lability a citové 
deprivace. Trpí lehkou nadváhou, jinak je 
jeho nemocnost běžná.

Petr, nar. 4/2009, byl už jednou 
v naší rubrice uveřejněn. Má naří-
zenou ústavní výchovu od 7/2017. 

Jedná se o chlapce rozumově lehce opoždě-
ného, s poruchou chování, pozornosti a akti-
vity. Jeho chování je problematické zejména 
ve vztahu k vrstevníkům. V přítomnosti 
starších chlapců je soupeřivý, napodobuje 
špatné vzory; k napadání dochází také mezi 
jeho rodiči. Pro Petra hledáme zkušené pěs-
touny, kteří by mu mohli věnovat zvýšenou 
individuální péči.


