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Pro holčičku poloromského etnika Helenku, nar. 6/2021 hledáme
tolerantní dlouhodobé pěstouny. Helenka je nyní v péči pěstounů na
přechodnou dobu. Je to zdravé dítě, až na částečnou nedoslýchavost.
Dobře jí a pěkně prospívá. Nemá problém se spánkem, usíná
samostatně. Nevyžaduje pozornost pláčem, brouká si, usmívá se, otáčí
se ze zad na bříško, hraje si se zvukovými hračkami, otáčí se za zvukem
a hlasem, nereaguje jen na velmi slabé podněty. Není na ní vidět žádné
znevýhodnění, komunikuje zcela normálním způsobem, jako ostatní děti
v jejím věku. 
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Hledáme pěstounskou rodinu pro dva sourozence většinového etnika,
Lucinku, nar. 6/2018 a Filípka, nar. 6/2020. Děti jsou aktuálně v
pěstounské péči na přechodnou dobu, byl u nich zjištěn syndrom CAN.
V péči pěstounů se ale obě děti všestranně rychle rozvíjí a vše dohání.
Jejich zdravotní stav je dobrý. Filípek je z důvodu předčasného narození
sledován na neurologii, rehabilituje. Přechodná pěstounka popisuje děti
jako šikovné, rychle se učící, zvídavé a na sebe vázané. Kontakty dětí s
rodiči probíhají po vzájemné dohodě asistovaně.

Vítek, nar. 7/2020 je umístěn v pěstounské péči na přechodnou dobu a
hledáme pro něj dlouhodobé pěstouny. Jeho matka se o něj od
umístění mimo rodinu v 3/2021 nezajímá, otec je ve VTOS, výstup má v
roce 2024, synovi píše dopisy. Dva Vítkovi sourozenci žijív pěstounských
rodinách a jeden je v péči svého otce. Chlapeček je zdravý, vyvíjí se
velmi dobře. Je to pohledné dítě s méně výraznými znaky jiného etnika.
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Hledáme pěstounskou rodinu pro dvě sestry, 3 a půlletou Naďu a téměř
dvouletou Laděnku. Holčičky nyní žijí u pěstounů na přechodnou dobu.
Jejich maminka je s nimi v pravidelném kontaktu 1x měsíčně a v
kontaktu je s nimi i mateřská babička. Otec se o dcerky nezajímá.
Dívenky jsou velmi šikovné, v PPPD dělají velké pokroky, rádi bychom jim
našli stabilní výchovné prostředí u dlouhodobých pěstounů.
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Martin, nar. 3/2013 a Štefan, nar. 1/2015 jsou chlapci slovenské
národnosti, mají občanství ČR, rodiče a širší rodina žije na území ČR.
Bratři byli opakovaně umístění do ZDVOP na žádost matky, nyní žijí v DD.
Kluci mají sestru, nar. 2011, která je svěřena do péče mateřských
prarodičů. Rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a práva dát
souhlas s osvojením. Martin je zdravý chlapec s intelektem v
podprůměru, Štefanův psychomotorický vývoj je opožděný, rovněž je
zdráv, zdravotní stav obou chlapců nevyžaduje zvláštní péči. Chlapci
mají hnědé vlasy, Martin je modrooký, Štefan má znaky odlišné od
většinové populace.

Kristián, nar. 3/2019 byl umístěn do DC ve věku 3 měsíců, jeho matka v
listopadu 2020 dala souhlas s osvojením. Otec není v RL dítěte
uveden. Chlapcův vývoj je nerovnoměrný, je v péči odborných lékařů
(neurologie oční). Kristiánek je milé, klidné dítě, vzhledově se poněkud
odlišuje od většinové populace.
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Patricie, nar. 1/2018 byla na žádost rodičů umístěna v DC, rodiče byli
zbaveni rodičovské odpovědnosti. Dívenka má více sourozenců,
nejstarší je v péči matky, nejmladší v PPPD. Patricie se trvale opožďuje
ve vývoji, který však pozvolným tempem pokračuje. Je v péči odborných
lékařů. Holčička má hnědé vlásky a hnědé oči, má znaky odlišné od
většinové populace.
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Marián, nar. 12/2017 byl v srpnu 2020 umístěn do pěstounské péče na
přechodnou dobu, od září 2021 je v DD. O jeho dvě sestry pečuje matka,
která žije na ubytovně. S péčí o děti jí vypomáhají její rodiče, kteří by
však péči o chlapečka již nezvládli. Matka v roce 2020 podepsala
souhlas s osvojením, který opakovaně brala zpět, v květnu minulého
roku souhlas opět podepsala. Chlapec je zdravotně v pořádku,
intelektové schopnosti jsou v pásmu podprůměru, má výkyvy pozornosti
a mírné projevy dysfázie. Marián má hnědé oči a vlásky, vzhledově je
odlišný od většinové populace.
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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

Tobias, nar. 9/2018 byl od listopadu 2019 umístěn v DC, rodiče o něj
neprojevovali zájem, jsou uživateli návykových látek. OS rozhodl, že není
třeba souhlasu rodičů s osvojením. Chlapec má více sourozenců, bratr
nar. 2013 žije v náhradní rodině. Tobiasův psychomotorický vývoj
pokračuje vcelku uspokojivě, jedná se o citlivější dítě, hůře se soustředí.
Tobias je drobný chlapec, pohybově nadaný, má světlou pleť, výrazné
hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.


