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Hledáme pěstounskou rodinu pro Pavlu, nar. 12/2008, která žije 
v dětském domově a navštěvuje 6. třídu speciální školy, kde jí pomáhá
osobní asistentka. Pavla je pozitivně laděná dívenka, ve škole se jí daří, 
i když s ohledem na její zdravotní znevýhodnění jsou v jejich školních
výsledcích značné výkyvy.

www.pestouni.cz
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Naléhavě hledáme pěstouny pro Lukáška, nar. 21.8.2018, který může
zůstat v dětském centru jen do začátku února t.r. V zařízení byl umístěn
na základě rozhodnutí soudu, který nařídil pobyt na dobu tří měsíců 
za účelem podrobné diagnostiky. Lukášek je chlapec většinového etnika,
má sestřičku, která je umístěna v pěstounské rodině, ta však již nemá
kapacitu na přijetí dalšího dítěte. V biologické rodině se dětem dařilo
špatně, proti matce i jejímu partnerovi bylo vedeno trestní stíhání pro
zločin týrání svěřené osoby. Lukáškův otec již nežije, chlapec se narodil
až po jeho smrti. Matka s partnerem jsou aktuálně v cizině ve vazební
věznici, do budoucna se předpokládá, že matka bude mít o kontakt 
s chlapcem zájem. Aktuálně projevuje o Lukáška zájem mateřská
babička. Psychomotorický vývoj chlapce je v důsledku deprivace 
v zanedbávajícím prostředí opožděn, v průběhu pobytu v DC však bylo
pozorováno postupné zlepšování. Lukášek rozumí běžným pokynům,
užívá svoji řeč, jsou s ním nacvičovány úkony osobní hygieny. Vzhledem
k tomu, že jde o významně deprivované dítě, nebylo by vhodné, aby byl
umístěn krátkodobě někde jinde; potřebuje trvalé zázemí v pěstounské
rodině, která by mu věnovala lásku a péči.

Hledáme pěstounskou rodinu pro Petra, nar. 5/2009, který je umístěn 
v dětském domově, navštěvuje základní internátní školu se speciálním
výukovým programem, učí se průměrně. Jedná se o tichého,
usměvavého chlapce se silnou fixací na matku; Péťa se opakovaně
ujišťuje, zda ho má matka stále ráda, čeká na každou její návštěvu nebo
telefon. Bohužel však matka ani širší rodina o chlapce zájem neprojevují. 
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Pěstounskou rodinu potřebují sourozenci Marika, nar. 4/2012, Lydie, nar.
7/2010, Jan, nar. 3/2016 a Tadeáš, nar. 29.10.2014. Děti jsou v současné
době rozdělené, je proto možné, aby byli pěstouny přijati samostatně
Tadeáš a rovněž samostatně Lydinka; Marika a Jan jsou umístěni spolu.
Rodiče těchto dětí nejsou dlouhodobě schopni zajistit vhodné
podmínky, často se stěhují, jsou mezi nimi neshody, spolu již nežijí. Matka
nevyužila nabízené možnosti pobytu s dětmi v ZDVOP. V tomto zařízení
děti byly umísťovány na dohodu s matkou, nebo péči o ně zajišťovali
krátkodobě příbuzní. O další sestřičku dětí pečují příbuzenští pěstouni,
nejmladší dvě děti jsou v péči matky s dohledem.
V zařízení se Marika, Lydie, Jeník i Tadeášek dobře adaptovali a dohánějí
zanedbání z biologické rodiny.
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Rodiče Davida, nar. 9/2006 a jeho sestry Ivanky dlouhodobě selhávali 
v péči o své děti. Obě děti byly proto v roce 2009 z jejich péče odebrány
a v roce 2011 se jim podařilo zprostředkovat pěstounskou rodinu. Rodiče
o děti neprojevovali zájem. Koncem roku se objevily u Davida obtíže 
v souvislosti s neorganickou enurézou, zhoršil se jeho prospěch 
a chování ve škole a pěstouni situaci přestali zvládat. Davidovi byla
diagnostikována hyperkinetická porucha chování, v roce 2018 podali
pěstouni návrh na zrušení PP. Davidovi byla nařízena ÚV do DD, Ivanka
zůstává v pěstounské péči nadále. David by si přál, aby také nalezl
domov u pěstounů.

Štefan, nar. 4/2007 je synem slovenských rodičů, od dvou let 
je vychováván pouze matkou, otec žije trvale v Maďarsku. Ve svých 
10 letech byl na dohodu s matkou umístěn do ZDVOP z důvodu
nepříznivé bytové a finanční situace matky, kde strávil 5 měsíců. 
V zařízení i ve škole byl bez výchovných problémů.  V červnu 2018 matka
podala návrh na nařízení ÚV, protože Štefan se choval vulgárně 
a agresivně, dopouštěl se šikany, sprejerství, útěků, silně kouřil.
Diagnostický posudek hovoří o ADHD; autoritu dospělých je schopen
respektovat, dokáže uznat s odstupem času své pochybení a omluvit
se. V matematice se projevuje jako bystrý a schopný logického myšlení,
je zručný ve výtvarných činnostech a projevuje kreativitu v pohybových
aktivitách. Je vázán na matku, je s ní v telefonickém kontaktu, matka se
k synovi chová chladněji. Štefan by si přál zprostředkování náhradní
rodiny, která by mu poskytla domov. Potřebuje výchovný vzor 
a stanovení pevných hranic, v nichž je schopen bez problémů fungovat.

www.pestouni.cz
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Tři sourozenci Daniel, nar. 12/2005, Miloslava, nar. 7/2007 a Monika,
nar. 2/2011 projevili zájem o zprostředkování NRP, za podmínky, že budou
v nové rodině pouze společně. Nyní jsou děvčata spolu ve ZDVOP 
a Daniel v DDÚ. O děti bylo v rodině dlouhodobě nedostatečně
pečováno, děti byly i svědky domácího násilí páchaného na matce
domnělým otcem dětí. S matkou je spolupráce obtížná. Děti jsou velmi
drobného vzrůstu, Daniel je zdráv, Miloslava je sledována na neurologii
(po úrazu-sražení autem) a endokrinologii, Monice byl diagnostikován
syndrom ADHD.
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Nataša, nar. 1/2016 má nařízenou ÚV poté, co byla napadena matkou 
a musela být chirurgicky ošetřena. Matka je závislá na alkoholu, nyní 
je hospitalizována v PN. Otec nedávno zemřel. Nataška je holčička 
se závažnou psychomotorickou retardací, matka s ní nedocházela 
do odborných poraden, nyní je obnovována spolupráce, nezbytné 
je další sledování na odborných pracovištích. V současné době 
je požádáno o zajištění poměrů širší rodiny otce (Ukrajina), poměry
rodiny z matčiny strany v Bělorusku nelze prošetřit.

Pro dva úžasné brášky Tomáše, nar. 2/2015 a Aleše, nar. 1/2018
hledáme osvojitele nebo pěstouny z celé ČR. Rodina chlapců byla 
v minulosti dlouhodobě sledována pro nedostatečnou péči rodičů,
docházelo k opakovanému umísťování dětí na dohodu do ZDVOP,
rodiče o děti nejevili žádný zájem. Chlapci jsou v DC plně adaptovaní,
dohnali výchovné a sociální zanedbání z biologické rodiny. 
Jsou poslušní, milí, snaží se vyhovět, výchovně jsou dobře ovlivnitelní.
Jsou šikovní a zvídaví, klidní, vydrží u samostatné hry. Oba jsou líbivého
vzhledu. Alešek je zdravý klučina světlé pleti, hnědých očí a rezavých
kudrnatých vlásků. Tomášek má snědší pleť, tmavé oči a vlásky. Narodil
se těžce nedonošený, přetrvávalo zdravotní oslabení, nyní je ale jeho
zdravotní stav stabilizovaný a nemocnost zcela upravena. Chlapci jsou
na sebe hodně fixovaní. 

www.pestouni.cz

Pro Pepíčka, nar. 7/2018, který je umístěný v zařízení, hledáme
dlouhodobé pěstouny. Jeho matka v těhotenství užívala alkohol, chlapec
se narodil s mentálním postižením, má více zdravotních znevýhodnění.10
Bráškové Břetislav, nar. 10/2012 a Radovan, nar. 1/2015 jsou velmi
pohlední kluci většinového etnika. Byli umístěni v příbuzenské pěstounské
péči, která selhala, nyní jsou v dětském domově. Chlapci jsou zdraví,
potřebují lásku a pevné mantinely v pěstounské rodině.

11



Hledáme vás, 
mámo, táto!

1 /2022

Pro sourozence Hanku, nar. 7/2013, dvojčata Bohdanu a Editu, nar.
3/2014, Zdeňka, nar. 9/2017 a Miloše, nar. 4/2008 hledáme tolerantní
pěstouny, kteří budou připraveni spolupracovat s odborníky. Děti jsou
majoritního etnika, jsou umístěny v zařízení, protože rodiče 
o ně nedokázali pečovat. Děti jsou mentálně opožděné, citově
deprivované, ale přátelské, mají mezi sebou hezké vztahy. 
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Robin, nar. 4/2008 je šikovný, milý chlapec většinového etnika. 
Je umístěný v ústavním zařízení. Hledáme pro něj tolerantní pěstouny,
kteří by mu poskytli lásku a domov.

Hynek, nar. 9/2018 je líbivý chlapec, milující sociální kontakt. 
Je umístěný v zařízení. Jeho zdravotní stav i mentální vývoj byl složitější,
ale dobře se vyvíjí; je však předpoklad lehké mentální retardace. 
Pro Hynečka hledáme tolerantní dlouhodobé pěstouny.

www.pestouni.cz

Vanda, nar. 5/2019 je pro nevhodnou péči ze strany rodičů umístěna od
svých třech měsíců 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. 
Její zdravotní stav je složitější, nicméně zvladatelný v milující rodině.
Hledáme pro ni tolerantní pěstouny.
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Patrik, nar. 8/2013 je chlapec menšinového etnika, šikovný, líbivého
vzhledu. V příbuzenské pěstounské rodině byl jen krátce a nebylo mu
tam dobře, nyní je umístěný v dětském domově. Patrik je vhodný 
do pěstounské péče i osvojení.
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Sourozenci Matěj, nar. 5/2017 a Lenka, nar. 4/2018 jsou pohledné,
šikovné děti menšinového etnika. Rodiče nejsou schopni o ně
dlouhodobě pečovat, proto jsou umístěni v ústavním zařízení. Děti jsou
velmi společenské, mají vytvořený hezký sourozenecký vztah. Hledáme
pro ně laskavé pěstouny.
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Bratři Alexandr, nar. 3/2014 a Viktor, nar. 1/2016 jsou pohlední chlapci,
umístěni v ústavním zařízení. Kluci jsou šikovní, potřebují lásku a pevné
mantinely. Hledáme pro ně tolerantní pěstouny.
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Hledáme pěstouny pro sourozence většinového etnika Dorotku, nar.
7/2013 a Kryštofa, nar. 10/2018. Děti jsou od května t.r. umístěny v
pěstounské péči na přechodnou dobu, a to odděleně; je proto možné
vyhledat pro ně dvě pěstounské rodiny, které by udržovaly mezi dětmi
kontakt. Dorotka je dítě psychicky deprivované a řečově opožděné 
z důvodu výchovného zanedbání. Kryštof je velice zručný, díky péči
přechodné pěstounky se rozpovídal, rád se mazlí a chová, dokáže však
být i paličatý.
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Kamil, nar. 4/2013 je chlapec většinového etnika, umístěný od září t.r. 
u pěstounů na přechodnou dobu. Matka se odmítla o chlapce starat,
otec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o dítě nezvládne. 
U pěstounů dělá chlapec pokroky v chování, stále však potřebuje pevné
hranice.

www.pestouni.cz

Přečtěte si pozorně tyto informace

Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze pouze osobám
zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny. Sdružení pěstounských
rodin přímo nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Zveřejňujeme pouze příběhy aktuálně
dostupných dětí na žádost jednotlivých krajů. Zájemce bude čekat klasický proces svěření dítěte
do pěstounské péče.

Po změně zákona získáváme údaje o dětech, které potřebují pěstouny či osvojitele, 
od jednotlivých krajských úřadů. Krajské úřady vedou samostatné agendy dětí a osob vhodných
stát se pěstounem nebo osvojitelem za kraj, ústřední registr neexistuje.

Vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou uváděné údaje o dětech
redukovány. Jména dětí mohou být změněna. I přes naši snahu udržet seznam aktuální se může
stát, že některé dítě již není pro náhradní rodinnou péči volné. 

V případě zájmu vám rádi pomůžeme a poradíme, jak postupovat dále.
Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme věřit, že společně najdeme každému dítěti milující 
a pečující rodinu!

Kontaktní osoba
 
PhDr. Alena Michalová
Psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze
+420 731 507 401
michalova@pestouni.cz


