Hledáme Vás ...

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 najdeme každému dítěti
milující a pečující rodinu.
Sourozenci Jan, 11 r., Barborka, 8 r., a Roman, 17 r., jsou
od konce roku 2018 umístěni
v DD. Důvodem umístění bylo zanedbávání péče o děti a minimální snaha rodičů
o nápravu poměrů. Rodina s dětmi žila
v nevyhovujících podmínkách, opakovaně
střídala ubytovny. Nad výchovou byl nejprve
stanoven soudní dohled, který však neplnil
účel, proto byla následně nařízena ústavní
výchova. Rodiče o děti projevují nepravidelný
zájem, jsou s nimi v telefonickém kontaktu,
stejně jako babička ze strany matky. O umístění do pěstounské péče by se jednalo u dvou
mladších dětí, Jeníka a Barborky. U chlapce
je opožděný psychomotorický vývoj, je v péči
očního lékaře, neurologa, logopeda a psychologa. Barborka se vyvíjí nerovnoměrně.
Sourozenci Emílie, nar. 6/2018,
a Kryštof, nar. 6/2020, jsou od
4/2021 umístěni v pěstounské
péči na přechodnou dobu, a to pro podezření
na zanedbání péče o holčičku. S matkou byly
řešeny možnosti úpravy podmínek. Otec
matku slovně i fyzicky napadal, zejména pod
vlivem alkoholu, incidenty řešila PČR, matka
se k otci přesto opakovaně navrací. Matka
s dětmi udržuje pravidelný styk formou asistovaných kontaktů, otec o děti neprojevuje
zájem. O kontakt s dětmi projevila zájem
i mateřská babička, která pečuje o staršího
bratra dětí. Emilie je tělesně v pořádku,
zdravá, opožďuje se v řeči. Podle psycholo-
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gického vyšetření je možno předpokládat,
že v podnětném prostředí se její úroveň psychických funkcí bude přibližovat průměru.
Emilka je velmi zvídavá, rychle se učí a má
živý temperament. V pěstounské rodině
udělala obrovský pokrok ve všech oblastech;
mluví už v jednoduchých větách, řekne si,
co chce, vše si rychle pamatuje, umí básničky a říkanky, sama se obleče a nají, není
agresivní. Rovněž u Kryštůfka byl vysloven
předpoklad, že jeho vývoj bude pokračovat
příznivě a dosáhne zhruba průměrné úrovně.
Kryštof má rád světelné a zvukové hračky, reaguje dobře na sociální podněty. Jde o klidné,
emočně stabilní, usměvavé dítě.
Hledáme pěstounskou rodinu
pro chlapečka Vladislava, nar.
12/2019. Vládíček je od 5/2021
u pěstounů na přechodnou dobu, kde
v jejich péči přímo „rozkvetl“. Rozmluvil
se, je zdravý, jeho psychomotorický vývoj
odpovídá věku. Je to pohledný, modrooký
a blonďatý chlapeček. Podle pěstounky Vládík miluje nejvíce venkovní aktivity, na hřišti
nejraději pobíhá mezi pískovištěm, kolotočem a skluzavkou, nikde ale nevydrží dlouho.
Rád si hraje s jinými dětmi, s modely zvířátek,
napodobuje jejich zvuky. Nebojí se ani živých
zvířat. Hezky jí, rád se koupe. Chlapečkova
matka je ve VTOS, s délkou trestu do 1/2026.
Otec není uveden v RL dítěte. Vládík má dvě
polorodé sestry, které vyrůstají u prarodičů
ze strany otce a jsou velmi šikovné, kontakt
s matkou neprobíhá. Matka je s pěstouny
chlapečka v písemném kontaktu.
Otec sourozenců Helenky,
skoro devítileté, Markétky,
skoro šestileté a Jiříka, necelých pět let, je ve VTOS, píše dětem dopisy,
ale před výkonem trestu nejevil o ně žádný
zájem. Matka se o děti nezajímá, pobývala
kdysi ve stejném DD, jako jsou nyní její děti.
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Na dětech nijak není znát jejich poloromský
původ, jsou velmi pohledné, dívenky jsou
světlovlasé, chlapec má hnědé vlásky. Sourozenci se mají rádi, těší se na sebe, až přijdou
ze školy a školky, tráví spolu většinu času.
Helenka chodí do 2. třídy, má podpůrná
opatření ve druhém stupni. První třídu
zvládla celkem dobře. Respektuje autoritu, je
ráda ve společnosti starších dětí a dospělých,
ráda pomáhá s domácími pracemi. Občas je
ráda středem pozornosti, v kolektivu je soutěživá a tvrdohlavá. Je zdravá, nosí jen brýle.
Markétka je předškolačka, chodí do školky.
Školka ji hodnotí jako klidnou, bystrou,
aktivní, pouze když se jí do něčeho nechce,
je velmi pomalá. Je zdravá, v domově hravá
a spokojená. U běžných činností je občas roztržitá. Jiřík se ve školce hůře přizpůsoboval,
projevoval se jako nezvladatelný, byl proto
přeřazen do jiné MŠ, do logopedické třídy,
s nárokem na asistenta. Vývoj podle psychologa postupuje pozitivním směrem, chlapec
je spolupracující, se zájmem o podněty.
Mentálně je v širší normě, opožděný v oblasti
řeči. Vyhovuje mu řád a pravidla, potřebuje
důsledné vedení. Je vděčný za pozornost
dospělého a individuální kontakt. Pro děti
hledáme umístění v pěstounské rodině.
Dívenka Zina, nar. 1/2010, je
od července 2021 v péči pěstounů
na přechodnou dobu. Do té doby
žila v azylovém domě s matkou, která trpí duševní poruchou následkem závažného neurologického onemocnění. Návrat k matce není
reálný, dívka si to ani nepřeje, odmítá i kontakty s matkou. Telefonuje si s babičkou a zletilým bratrem, ale vztahy jsou spíše chladné.
Otce nezná. Z těchto důvodů by mohla být
umístěna v pěstounské rodině kdekoli v ČR.
Zina navštěvuje 6. třídu, nároky školy zvládá.
Má kamarádky, je to ale spíše uzavřená dívka,
málo komunikuje, kontroluje své emoce. Je
ráda sama, na počítači či telefonu. Pěstouny
respektuje, je v rodině spokojená. Začala spo-
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lupracovat s terapeutkou. Tělesně je zdravá,
řeší se nadváha a rovnátka.
Tomík, nar. 7/2018, je klouček
s jemným výrazem ve tváři, která
zaslouží jen a jen pohlazení. Je
umístěn v dětském centru, protože se o něho
rodiče občas zajímají. Od narození ho trápí
cystická fibróza, takže podstupuje denně inhalaci a musí dodržovat stravu obohacenou
o smetanu a máslo. Tomík je krásný kluk,
který se snaží všechny potěšit. Všichni by mu
přáli fajn pěstouny, kteří by neměli strach
z jeho diagnózy a pomohli by mu na cestě
životem.
Hledáme pěstouny pro sourozence Regínu, nar. 9/2008,
Mirka, nar. 5/2013, a Marušku, nar. 8/2015. Děti byly předány původně svými rodiči do péče ZDVOP, ale rodiče
si nedokázali stabilizovat své poměry, takže
dětem byla se souhlasem rodičů nařízena
ÚP. Sourozenci se v DD dobře adaptovali,
nestýská se jim po rodičích, osamostatnili se,
i Regínka, která přebírala za své sourozence
zodpovědnost. U Marušky je nutné pracovat
na předškolní přípravě, která byla zanedbána.
Rodiče jsou s dětmi v telefonickém kontaktu,
matka má zájem o návštěvy. Pěstounská rodina by měla žít v Praze nebo v sousedních
krajích.
Matka malého Daniela, nar.
7/2018, užívala v těhotenství alkohol, chlapeček se narodil s mentálním postižením a má více zdravotních znevýhodnění. Je umístěn v ústavním zařízení, rádi
bychom pro něj našli dlouhodobé pěstouny.
Bráškové Petr, nar. 10/2012,
a Pavel, nar. 1/2015, jsou pohlední kluci většinového etnika. Byli umístěni v příbuzenské pěstounské
péči, která selhala, nyní jsou v dětském
domově. Chlapci jsou bez zdravotních kom-
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plikací, potřebují lásku a pevné mantinely.
Hledáme pro ně tolerantní pěstounskou
rodinu.
Sourozenci většinového etnika
Denisa, nar. 7/2013, dvojčátka Sára a Háta, nar. 3/2014,
a Marcel, nar. 9/2017, jsou umístěni v zařízení, protože rodiče nezvládali péči o ně, děti
byly velmi zanedbané. Matka je jednoduchá
osobnost. Děti jsou citově deprivované, ale
přátelské, mají mezi sebou hezký vztah.
Rozumově jsou opožděné. Hledáme pro ně
tolerantní pěstouny, kteří budou připraveni
spolupracovat s odborníky.
Erik, nar. 9/2018, je líbivý chlapeček, milující sociální kontakt.
Je umístěn v zařízení, protože
jeho rodiče se o něj nedokáží postarat. Jeho
zdravotní stav i mentální vývoj byl složitější,
ale postupuje dobře. Pro Erika hledáme tolerantní dlouhodobé pěstouny.
Štěpánka, nar. 5/2019, je od svých
třech měsíců umístěna v zařízení.
Její matka nemá u sebe žádné ze
svých dětí, je z důvodu mentálního deficitu
omezená ve svéprávnosti, otec není schopen
péči zajistit. Holčička je většinového etnika,
velmi pohledná. Hledáme pro ni umístění
v pěstounské rodině.
Martin, nar. 8/2013, je chlapec
menšinového etnika, šikovný,
líbivého vzhledu. V příbuzenské
pěstounské rodině byl jen krátce a nebylo
mu tam dobře, nyní je umístěn v dětském
domově. Pro Martínka hledáme tolerantní
dlouhodobé pěstouny, může jít i do osvojení.
Sourozenci Bohdan, nar.
5/2017, a Iva, nar. 4/2018,
jsou pohledné a šikovné děti
menšinového etnika, umístěné v ústavním
zařízení, protože rodiče nejsou schopni o ně
dlouhodobě pečovat. Děti jsou velmi spole-
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čenské, mají vytvořený hezký sourozenecký
vztah. Hledáme pro ně laskavé pěstouny.
Ondřej, nar. 6/2020, je od narození
umístěn v přechodné pěstounské
péči. Je to velice šikovné miminko
poloromského etnika, velmi rád a dobře jí.
Maminka se o něho nemůže z důvodu svých
psychických problémů postarat, Ondra je
vhodný do pěstounské péče.
Bratři Šimon, nar. 3/2014,
a Bronislav, nar. 1/2016, jsou
pohlední chlapci umístění
v ústavním zařízení, rodiče nejsou schopni
o ně dlouhodobě pečovat. Děti jsou šikovné,
potřebují pevné mantinely a lásku. Hledáme
pro ně tolerantní pěstouny.
Lubor, nar. 2/2010, je chlapec většinového etnika, který z pěstounské
péče na přechodnou dobu přešel
nedávno do ústavního zařízení. V biologické
rodině byl zanedbáván a týrán. Je velmi šikovný, snaživý a udělal velké pokroky, zlepšil
se i ve škole. Podle posledního lékařského
posudku trpí lehkou mentální retardací.
Hledáme pro něj tolerantní pěstounskou
rodinu. Chlapec má ještě další sourozence,
sestru nar. 2013 a bratra nar. 2018, odebrané
z rodiny později, kteří jsou t.č. v přechodné
pěstounské péči. Pokud by děti byly umístěny do různých pěstounských rodin, bylo
by dobré, kdyby tyto rodiny udržovaly mezi
sebou kontakt.
S o u r o z e n c i J o l a n a , n a r.
7/2013, a Jonáš, nar. 10/2018,
jsou od května 2021 umístěni
v pěstounské péči na přechodnou dobu,
a to každý v jiné rodině. Děvčátko trpí
zřejmě následky výchovného zanedbání, je
řečově značně opožděná. Chlapeček je velice
zručný, u pěstounky se pěkně rozpovídal, rád
se mazlí, dokáže být ale i paličatý. Hledáme
pro ně dlouhodobé pěstouny.

