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Hledáme Vás, mámo, táto
Údaje o dětech, které hledají pěstouny, 
získáváme 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. Těšíme se na spolupráci 
a nepřestáváme věřit, že společně na-
jdeme každému dítěti milující a pečující 
rodinu.

Chlapec Kai, nar. 11/2011, je po-
hledný vietnamský klučina, který 
od narození vyrůstá v ČR. Byl v péči 

své matky, které pomáhala chůva, následně 
byla matka pro opakovanou trestnou činnost 
vzata do vazby. Chlapce se nejprve ujal matčin 
vietnamský známý, od 11/2020 je Kai v péči 
pěstounky na přechodnou dobu. Kai je v kon-
taktu s prarodiči, kteří žijí ve Vietnamu, pře-
vzetí chlapce do péče prarodičů se nezdařilo. 
Matka je se synem v telefonickém kontaktu.  
Kai je zdravý chlapec, nosí brýle, z důvodu 
jazykové bariéry opakoval první třídu. Nyní 
je školou pěkně hodnocený, je pozorný, učivo 
zvládá bez problémů, pěkně čte i píše, mezi 
dětmi je oblíbený. Kai je pohodový chlapec, 
má rád klidnější aktivity, s pěstounkou chodí 
na hřiště. Rád jí, začíná si zvykat na česká 
jídla. Pro Kaie bychom rádi našli pěstounskou 
rodinu, která bude podporovat kontakty 
s biologickou rodinou.

Hledáme pěstouny pro dvoj-
čátka Helenku a Lukáše, nar. 
6/2019. Obě děti byly krátce po 

narození svěřeny do ústavní péče, kde jsou 
doposud. Rodiče jsou uživateli NPL. Podle 
zprávy neurologa je u Lukáška vývoj v normě, 
odpovídá věku, podle psychologické zprávy 
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se jeho psychomotorický vývoj pohybuje 
v pásmu širší normy. Lukášek se rád mazlí, je 
vnímavý, citlivý na pochvalu. Umí též výrazně 
projevit své emoce a prosadit se mezi dětmi.  
Helenka je usměvavá, citlivá a mazlivá, mezi 
dětmi se umí prosadit. Aktuální úroveň psy-
chomotorického vývoje je u ní ve spodním 
pásmu široké normy, po stránce neurologické 
je vývoj cca o pět měsíců opožděn. Děti mají 
mezi sebou vytvořenou silnou vazbu. Obě 
děti jsou zdravé, Lukášek je statnější postavy, 
Helenka je drobnější. Jsou velmi pohledné, 
mají světlejší pleť. Rodiče jsou pravděpo-
dobně minoritního etnika. Nikdo z rodiny 
o dvojčata neprojevuje zájem, v budoucnu je 
možné i jejich právní uvolnění pro případné 
osvojení.

Hledáme pěstouny pro Maty-
áše, nar. 3/2020, a Mikuláše, 
nar. 6/2017. Chlapci byli svě-

řeni do pěstounské péče na přechodnou 
dobu, kde prozatím setrvávají. Bratři vyrůstali 
v nepodnětném prostředí, kde docházelo 
k domácímu násilí. Z tohoto důvodu psycho-
motorický vývoj u staršího Mikuláše neodpo-
vídá jeho kalendářnímu věku. Mladší Matyáš 
je vývojově v normě. Chlapci v pěstounské 
rodině prospívají, jsou vidět velké pokroky, 
a to zejména díky individuální péči. Oba jsou 
velmi milí, kontaktní, rádi se mazlí. Matka je 
majoritního etnika, otec minoritního etnika. 
Rodiče se o děti zajímají jen sporadicky. 
V minulosti matka děti kontaktovala nejčas-
těji telefonicky, ale probíhal zde i asistovaný 
kontakt. V současné době osobní kontakty 
matky s chlapci neprobíhají. Pro Matyáše 
a Mikuláše bychom rádi našli tolerantní 
pěstouny s otevřenou náručí.
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Karolína, nar. 12/2005, je od 
3/2020 na předběžné opatření 
umístěna v DDÚ z důvodu hospita-

lizace matky v PN. Matka nedokázala zajistit 
stabilní a bezpečné prostředí pro výchovu 
dcery. Soužití rodičů se rozpadlo v pěti letech 
věku Karolíny, od té doby otec nejeví žádný 
zájem. Po první hospitalizaci matky pobývala 
dívenka cca jeden měsíc v péči babičky, ta si 
ji již vzít k sobě odmítá, protože ji Karolína 
výchovně nerespektovala. V rodině není 
nikdo, kdo by mohl zajistit dlouhodobou 
péči, proto bude s největší pravděpodob-
ností po provedení diagnostiky nařízena ÚP. 
Karolínka je zdravá, nestoná, nosí brýle, její 
psychomotorický vývoj je v normě. Je světlé 
pleti, hnědých dlouhých vlasů a hnědých očí. 
Dobře komunikuje, nečiní jí problémy nava-
zovat kontakty, nemá však nastaveny limity 
chování, je náladová. K matce má Karolína 
citovou vazbu, svou budoucnost by viděla 
nejraději u babičky, ale připustila i možnost 
pěstounské péče. Hledáme touto cestou 
zkušené pěstouny, kteří by zajistili udržení 
vazby Karolíny s babičkou a zletilým bratrem.

Bratři Petr, nar. 2/2014, Vác-
lav, nar. 8/2011, a Libor, nar. 
5/2008, mají od 7/2019 na-

řízenou ústavní výchovu, poté, co byli 
od počátku roku 2019 opakovaně umísťováni 
do ZDVOP. Rodiče dětí se rozešli a matka 
nedokázala sama zjistit finanční ani bytové 
podmínky, ani péči, výchovu a vzdělávání tří 
dětí. Po rozchodu s otcem matka nepracuje, 
střídá partnery, má psychické potíže a léky 
vysadila. Otec se k dětem v minulosti choval 
agresivně, nebyla u něj shledána duševní 
porucha, ale riziko agresivního chování vůči 
dětem je zvýšené. V rodině není nikdo, kdo 
by mohl dlouhodobě péči o děti převzít, 
v zařízení je občas navštěvují prarodiče, 

sporadicky střídavě jeden z rodičů. Chlapci 
jsou zdraví a jejich psychomotorický vývoj 
se pohybuje v mezích normy, objevují se 
známky citové deprivace. Jde o pohledné 
chlapce hnědých vlasů a světlé pleti.

Rodina sourozenecké skupiny 
Milana, nar. 6/2011, Emy, nar. 
7/2012, Zdeňka, nar. 12/2013, 

a Kristiána, nar. 6/2016, je sledována OSPOD 
od roku 2016. Dlouhodobě se nachází v ne-
příznivé bytové a finanční situaci, kterou 
nevyřešil ani pobyt v Anglii. Po návratu byla 
u dětí řešena příbuzenská PP strýce a jeho 
partnerky, ale návrh byl zamítnut. Poté byly 
všechny čtyři děti svěřeny do péče babičky. 
Matka má k dětem citový vztah, nechce o ně 
přijít, ale péči nezvládá, v péči si ponechává 
pouze nejmladšího synka. 5/2020 bylo 
rozhodnuto o svěření dětí do DD, protože 
babička již nechtěla v péči pokračovat. Otec 
je v současné době ve VTOS. Matka o děti 
v průběhu pobytu v DD projevila zájem 
třikrát. Dětem by bylo určitě lépe v rodině 
pečujících a milujících pěstounů.

Bratři Mirek, nar. 2/2016, 
a dvojčata Boris a Robin, nar. 
8/2017, mají nařízenou ÚV 

do DD, poté, co byli na předběžné opatření 
ve ZDVOP pro nedostatečnou péči rodičů. Ro-
dina se dlouhodobě potýká s nestabilní byto-
vou a finanční situací. Chlapci jsou z početné 
rozvětvené romské rodiny, kdy mezi jednot-
livými členy docházelo k častému stěhování 
a krátkodobému bydlení u příbuzných. Děti 
v rodině nebyly vedeny k samostatnosti, 
rodiče se jim věnovali minimálně, chybí 
i základní hygienické návyky. Ač rodiče mají 
k dětem citové pouto, ve svém přístupu jsou 
laxní, nepracují a nejsou schopni dětem za-
jistit ani základní životní podmínky. Chlapci 
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mají mezi sebou silnou citovou vazbu, starší 
Mirek má vůči dvojčatům ochranitelské 
tendence. Mirek je temperamentní, zvídavý 
kluk, Boris s Robinem jsou klidnější. Chlapci 
ještě mají bratra, nar. 2019, u kterého v sou-
časné době probíhá adopční řízení.

Sourozenci Tobiáš, nar. 9/2012, 
a Josífek, nar. 7/2014, mají 
opožděný vývoj, u mladšího 

Josífka je výrazné opoždění řeči, s poruchou 
pozornosti a aktivity. U staršího Tobiáše byly 
diagnostikovány poruchy chování, ADHD, 
emoční a podnětová deprivace. Jejich stav 
klade zvýšené nároky na péči, hledáme proto 
pro ně zkušené a tolerantní pěstouny.

Hledáme pěstouny pro Evelínku, 
nar. 6/2019, tmavé pleti, výrazných 
očí a tmavých vlásků. Aktuálně 

se nachází v péči přechodných pěstounů, 
je velmi kontaktní, kamarádská a laškující 
holčička. Zhruba v půl roce prodělala akutní 
operaci střev, ale nemá žádné omezení, je to 
zdravá „čertice“, která podle pěstounky sní 
všechno, co dostane na talíř. Přesto, že má 
Evelínka více sourozenců, není nikdo z ro-
diny, kdo by se o ni mohl starat. Kontakty 
s rodiči se nepředpokládají.

Hledáme tolerantní pěstounskou 
rodinu pro devítiletou slečnu Fran-
tišku, nar. 1/2012. Fanynka je 

krásná, blonďatá a modrooká dívenka, která 
byla odebrána z rodiny pro špatnou péči 
a nepodnětné prostředí. Aktuálně navštěvuje 
2. třídu základní školy, je šikovná, samo-
statná, ale někdy negativisticky laděná. Velmi 
ráda maluje a čte, naopak bojuje s matema-
tikou. Pro Fany hledáme rodinu, která bude 
umět s dívenkou pracovat, zajistí důsledné 
vedení, nastavení pravidel a režimu. Fanynka 
užívá léky na zklidnění, ale podle psychologa 

pro NRP je pravděpodobné, že při správném 
vedení je bude možné postupně odbourat.

Hledáme pěstounskou rodinu pro 
Alici, nar. 2/2021, krásnou zdra-
vou holčičku lehce snědší pleti, 

hnědých očí a vlásků. Jedná se o deváté 
dítě matky, přičemž dva ze sourozenců jsou 
v osvojení a o ostatní maminka pečuje. 
Maminka po celou dobu žije se stejným 
partnerem, který by měl být otcem všech 
dětí. U Aličky maminka udělila souhlas 
s osvojením, ale vzhledem k velkému počtu 
sourozenců a s ohledem na jejich možné bu-
doucí vazby hledáme spíše vhodné pěstouny 
nebo poručníky.

Vendulka, nar. 12/2016, je aktuálně 
v péči přechodných pěstounů, 
předtím o ni, i o její tři sourozence, 

pečovali prarodiče. Vendulka potřebovala 
hodně pozornosti, což prarodiče vyhodnotili 
jako „zlobení“ a požádali o umístění vnučky 
mimo svou rodinu. Jejich vzájemné vztahy 
jsou dodnes narušené. U přechodných pěs-
tounů se dívenka zklidnila, ale stále je velmi 
činorodá, potřebuje pozornost, fyzický kon-
takt, a také nastavení hranic. Nastoupila již 
do školky, mezi dětmi je spokojená, ale hraje 
si spíše vedle nich. Ujišťuje se, že pro ni 
pěstounka přijde. Umí už říkanky, písničky, 
zlepšila se v grafomotorice, pozná základní 
barvy, počítá, ráda kreslí. Navštěvuje logo-
peda. U pěstounů je ráda na zahradě nebo 
v přírodě, pomáhá s domácími zvířaty. Oba 
rodiče jsou romského etnika. S rodiči a bra-
trem se Vendulka potkává zhruba jednou 
za dva měsíce, rodiče ji dopoledne vyzved-
nou, berou ji k prarodičům a odpoledne ji 
v pořádku vrátí. Dívenka je velmi pohledná, 
s nepříliš výraznými znaky jiného etnika. 
Rádi bychom jí našli trvalé místo v pěstoun-
ské rodině.

Hledáme Vás ...
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Gabriela, nar. 2/2013, je děvčátko 
se zdravotním postižením, má na-
řízenou ústavní výchovu do DOZP. 

Z rodiny byla odebrána pro nedostatečnou 
péči matky, která má snížený intelekt 
z důvodu nedodržení dietních opatření při 
fenylketonurii. Matka v současné době žije 
na ubytovně s přítelem a nedokáže dceři 
zajistit odpovídající péči. Gábinku navště-
vuje v zařízení cca jedenkrát měsíčně, otec 
o dceru aktivní zájem neprojevuje. Dívka 
trpí maternální fenylketonurií a vzhledem 
k nedodržování potřebných opatření matkou 
v těhotenství je psychomotoricky opožděná. 
Z důvodu dalších závažných diagnóz vyža-
duje zvýšenou péči, v současné době je její 
stav stabilizovaný. Zdravotní prognóza je však 
nejistá. Gábinka je líbivé děvčátko, výchovně 
dobře zvladatelné.

Klára, nar. 11/2009, má nařízenou 
ÚV do DOZP z důvodu nedosta-
tečné péče rodičů a výrazně za-

nedbaného stavu vč. podvýživy, vyžadující 
zpočátku hospitalizaci. Rodiče a otcovská 
babička dívku kontaktují, jezdí na návštěvy 
a proběhlo i několik pobytů. Zájem rodičů 
o kontakty kolísá. Klárka je dívka s intelek-
tem na spodní hranici lehkého mentálního 
defektu, dominuje u ní psychomotorický 
neklid a výkyvy pozornosti. Je sledována 
několika specialisty, přestála operaci ledvin. 
Jedná se o dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Touto cestou hledáme pro Klárku 
zkušené pěstouny, kteří by byli schopni zajis-
tit péči včetně vzdělávání a udržení kontaktu 
s rodinou.

Sourozenci Oleg, nar. 11/2006, 
a Berta, nar. 12/2011, jsou od 
10/2015 společně umístěni 

v DD. Rodiče jsou menšinového etnika, 
o děti zpočátku projevovali zájem, postupně 

však zájem opadával, udržují s dětmi pouze 
pravidelný telefonní kontakt. Rodiče děti 
neposílali do školy, nebyla zajištěna zdra-
votní péče, rodina se často stěhovala. Děti 
jsou zdravé, Oleg má podprůměrný intelekt. 
V současné době děti dohánějí sociální a vý-
chovné zanedbání.

Sourozenci  Jaromír,  nar. 
12/2008, Adriana, nar. 4/2010, 
a Michal, nar. 4/2011, měli již 

v minulosti nařízenou ÚV, poté si rodiče vy-
tvořili podmínky a děti jim byly vráceny. Péči 
však rodiče nedokázali zajistit dlouhodobě, 
muselo proto znovu dojít k nařízení ÚV. 
Děti jsou temperamentnější, fyzicky zdravé. 
Rodiče jsou minoritního etnika, o děti v sou-
časné době projevují zájem telefonicky. Děti 
jsou na biologickou rodinu vázány, hledáme 
proto pro ně pěstouny, kteří by byli schopni 
a ochotni kontakty podporovat.

Marcel, nar. 9/2007, je dítě se zdra-
votním postižením, umístěné 
v DOZP. Je rozumově těžce opož-

děný a má poruchy chování. Je plně závislý 
na péči druhé osoby, není schopen cílené 
činnosti. Vydává zvuky, expresivní řeč není 
rozvinuta. Nerozlišuje osoby. Jeho stav je dále 
ztížen převodní oboustrannou poruchou 
sluchu a epilepsií. Kontakty s matkou probí-
hají velmi sporadicky, občas si Marcelka bere 
na pobyt babička. Hledáme pěstouny, kteří 
by byli schopni takto náročnou péči zajistit. 

Alexandr, nar. 9/2010, je mentálně 
středně těžce opožděný chlapec 
s výraznými poruchami chování, 

pozornosti a aktivity. Jeho zdravotní stav 
klade výrazně zvýšené nároky na péči. Saša 
má nařízenou ÚV do DOZP. Rodiče o syna 
neprojevují zájem, resp. matka reaguje až po 
opakovaných výzvách OSPOD.
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Martina, nar. 2008, má těžké 
zdravotní postižení, je odkázána 
na trvalou celodenní péči. Jde 

o holčičku s těžkou mentální retardací 
a kvadruspasticitou. Verbálně nekomunikuje, 
je trvale upoutána na lůžko, není schopna 
samostatné změny polohy, má pleny a kr-
mena je výživovou sondou. Její zdravotní 
stav vyžaduje každodenní rehabilitaci a pra-
videlné kontroly odborných ambulancí. Je 
vzdělávána jiným způsobem, vycházejícím 
z bazální stimulace. Hledáme touto cestou 
tolerantní a zkušené pěstouny, kteří by byli 
schopni zvládnout velmi náročnou péči 
a vzdělávání dítěte.

Igor, nar. 12/2008, má v současné 
době nařízenou ÚV do výchovného 
ústavu, zatímco jeho sourozenci 

Matouš, nar. 4/2010, a Ivanka, nar. 8/2011, 
jsou společně v dětském domově. Dětem 
byla nařízena ÚV po pobytu v ZDVOP, kam 
byly přijaty ještě s nejmladším sourozencem 
(nyní v PP) z důvodu nedostatečné péče ro-
dičů. U Ivanky je patrný opožděný vývoj řeči 
a ADHD, má podprůměrný intelekt a známky 

citové deprivace. Matouš trpí strabismem 
a tupozrakostí, nosí brýle. Igor je zdráv, pro-
jevovala se u něj agrese k mladším dětem. 
Matka je zcela bez finančních prostředků, 
děti navštěvuje sporadicky společně s babič-
kou, k dětem neprojevuje žádné emoce. Otec 
je ve VTOS.

Marek, nar. 12/2015, je chlapec 
právně volný pro osvojení, matka 
podepsala souhlas, otec není v RL 

uveden. Mareček byl odebrán z péče matky 
pro zanedbávání 7/2020, v současné době 
matka nepečuje o žádné ze svých dětí (nej-
mladší v péči budoucích osvojitelů, dvě 
v péči mateřské babičky a jedno dítě v péči 
třetí osoby). Marek je šikovný chlapec, který 
se v DD adaptoval bez větších problémů. 
Je hodnocen jako milý, usměvavý, komu-
nikativní. Jeho vývoj odpovídá věku, lehce 
je patrné sociální zanedbání, ale vše zvolna 
dohání. Mareček nevidí na jedno oko, 
pravděpodobně vinou neléčeného úrazu 
kolem druhého roku. Tato vada ho ale nijak 
neomezuje. Je zdráv, sledován pro volnou 
pupeční kýlu. Nikdo z rodiny o chlapečka 
neprojevuje zájem.

Hledáme Vás ...


