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Opětovně zařazujeme 
Aktuálně hledáme pěstounskou rodinu pro 8 měsíčného chlapečka
menšinového etnika, který je t.č. v PPPD. Chlapeček trpí
pravděpodobně alergií na kravské mléko, pomalu přibývá na váze,
jinak je zdráv. Matka je nyní ve VTOS, deklaruje, že po ukončení trestu
si bude přát syna převzít do své péče. Otec v RL dítěte není.

www.pestouni.cz
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Hledáme vhodnou pěstounskou, popř. osvojitelskou rodinu pro dvě
holčičky menšinového etnika, 4,5letou Magdalenku a tříletou Lotku,
které jsou v péči kojeneckého ústavu. Rodiče byli zbaveni rodičovské
odpovědnosti. Magdalenka je temperamentní, samostatná, velmi
šikovná dívenka, Lotynka je veselá, usměvavá, mazlivá holčička, která
má hodně energie. Obě dívenky jsou zdravé. Mají sourozence 
v pěstounské péči, hledáme proto rodinu, která by udržovala
sounáležitost a kontakt dívenek s jejich sourozenci.

Aktuálně hledáme pěstounskou rodinu pro 8letou Alenku, která je od
svých 4 let v DD. V životě zažila odmítnutí již od mnoha pečujících
osob; hledáme tak pěstouny, kteří Alence poskytnou záruku stabilního
rodinného prostředí, přijmou ji zcela bez výhrad a budou se jí
maximálně věnovat.
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Emma, nar. 2/2021 je holčinka většinového etnika, která je připravena
jít do péče k tolerantním pěstounům, kteří budou připraveni na její
nejistý vývoj. Emi se prozatím vyvíjí velmi dobře, je šikovná po
motorické stránce, současná (přechodná) pěstounka nevidí žádný
rozdíl v porovnání s jiným dětmi v tomto věku. Ze strany obou rodičů 
je jistá genetická zátěž, v PPPD ale holčička prospívá a je pravidelně
sledována na odborných pracovištích. Rodiče jsou omezeni ve
svéprávnosti, kontakt s dcerkou však zakázán není. Do současné
pěstounské rodiny začala na doporučení neurologa jezdit pracovnice
rané péče. Uvádí, že holčička se nebojí navázat kontakt, zajímá se 
o veškeré pomůcky, líbí se jí zvukové hračky. Je zvídavá a dobře
naladěná.
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Pro drobounké kluky většinového etnika, Filípka, nar. 7/2016 a Kristiána,
nar. 1/2018 hledáme pěstouny. Oba kluci jsou naprosto dokonalí tím, že
si vzájemně pomáhají, nesoupeří a velmi dobře rozumí tomu, co jim
přechodná pěstounka sděluje. Oba jsou manuálně zruční a zvídaví.
Jejich maminka nezvládá boj s alkoholem, kluci jsou v péči odborných
lékařů, ale není pochyb, že se péče o tyto děti dá zvládnout, tak jak to
nyní zvládá přechodná pěstounka.

Sourozenci Péťa, nar. 8/2014, Anička, nar. 12/2016 a Lukáš, nar. 4/2018
jsou zdravé a šikovné děti většinového etnika. Jejich psychomotorický
vývoj je v normě, potřebují logopedickou péči. Matka má sklony 
k užívání alkoholu, oba rodiče nebyli dlouhodobě schopni zajistit
řádnou péči o děti. Dva starší sourozenci dětí jsou umístěni v DD. 
Pro Péťu, Aničku a Lukáška hledáme pěstouny, kteří jim nabídnou
domov a lásku a budou podporovat jejich hezké sourozenecké vztahy.

www.pestouni.cz

6
Matěj, nar. 4/2013 je chlapec většinového etnika, menšího vzrůstu 
a plnější postavy. Od září 2021 je v péči přechodných pěstounů. Rodiče
chlapce jsou rozvedeni, otec z důvodu tělesného postižení sám péči 
o chlapce nezvládá a matka pečovat odmítá. K výchově chlapce
rodiče přistupovali rozdílně, což se na jeho chování projevuje.
Nerespektuje autority, mívá výbuchy vzteku, často potřebuje
okamžitou pozornost. Rád provokuje spolužáky ve škole. Mimo kolektiv
dětí se naopak chová mile, přátelsky, zodpovědně, je ochoten
spolupracovat. Rád hraje fotbal, jezdí na kole a čte knihy. Pro Matěje
hledáme dlouhodobé pěstouny, kteří budou trpěliví, důslední a dokáží
chlapci nastavit jasná pravidla a hranice.
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Dvojčata Marek a Robert, nar. 8/2014 jsou chlapci většinového etnika.
Jejich rodiče ani širší rodina jim nedokázali zajistit laskavé a bezpečné
zázemí domova. Matka děti často nechávala v péči pochybných
příbuzných a známých, děti byly zanedbané, ve škole měly mnoho
neomluvených hodin. Z rodiny byli chlapci odebráni 12/2021 a svěřeni
do zařízení, kde se dobře adaptovali. Ve škole jsou velmi šikovní!
Hledáme pro ně pěstounskou rodinu ideálně v Praze a širším okolí,
protože s nimi udržují kontakt strýc a babička, kteří bydlí v této lokalitě.
Rodiče zájem o děti nejeví. Oba chlapci potřebují lásku a výchovné
vedení.
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Tři bratři, Vlastík, nar. 1/2016, Jára, nar. 1/2017 a Ota, nar. 10/2018 jsou
kluci menšinového etnika. V rodině chlapce zanedbávali a fyzicky
trestali, proti otci je vedeno trestní stíhání. Matka je jednoduchá
osobnost a také byla obětí domácího násilí. Chlapci byli z rodiny
odebráni a svěřeni do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Pěstounka však péči o tři výchovně náročné kluky nezvládla, nyní 
jsou proto umístění v zařízení. Hledáme pěstouny, kteří by byli laskaví,
trpěliví a důslední ve výchově.

Sestřičky Zorka, nar. 1/2017 a Eliška, nar. 9/2018 jsou dívenky
většinového etnika, umístěné v ústavním zařízení. Starší Zorka je lehce
mentálně opožděná, zejména v řeči, vyjadřuje se hlavně neverbálně.
Se sestřičkou si hezky hraje, umí být i samostatná a nezávislá 
na mladší sestře. U jedné činnosti dlouho nevydrží. Mladší Eliška 
je zdravá a veselá, velmi šikovná, pěkně mluví. Ráda se zapojuje 
do všech činností a má ráda kolektiv. Obě holčičky jsou vůči ostatním
dětem snášenlivé a přátelské. Spolu mají navázaný pěkný vztah,
hledáme proto pro ně obě laskavou pěstounskou rodinu.

www.pestouni.cz
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Hledáme znovu pěstouny pro chlapce, nar. 7/2020. Je to zdravý,
pohledný, dobře prospívající chlapeček s méně výraznými znaky
menšinového etnika. Od 3/2021 je umístěn v PPPD, matka se o něj
nezajímá, neudržuje kontakt, čeká narození dalšího dítěte. Je trestně
stíhána pro nedostatečnou péči o děti, otec je ve VTOS, posílá synovi
dopisy, ale péči o něj neslibuje. Chlapec má 3 sourozence, každý žije 
v jiné rodině.
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Sourozenci Vojtěch, nar. 8/2019 a Nina, nar. 3/2021 jsou od 7/2021
umístěni v PPPD. Mezi rodiči docházelo opakovaně k incidentům, často
pod vlivem alkoholu a drog. Rodiče jsou poloromského etnika, velmi
temperamentní, zvláště matka. Často se stěhují a mění práci. O děti
zájem mají, ale poslední dobou vzhledem ke vzdálenosti jde spíše 
o telefonický kontakt přes videohovor. Děti jsou zdravé, v péči
pěstounky se zklidnily, dělají pokroky. Jsou také temperamentní, velmi
pohledné, s málo výraznými znaky jiného etnika. Chlapec na rodiče
reaguje hezky, dívenka je hodně vázaná na pěstounku a tak je 
v osobním kontaktu s rodiči opatrná. Pro Vojtu a Ninu hledáme
dlouhodobé pěstouny.
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Znovu také uveřejňujeme příběh dívenky, nar. 1/2010, která je od
července v PPPD. Do té doby žila s matkou, která trpí duševní
poruchou, a starším bratrem. Po incidentu, kdy matka se chovala
násilně k okolí a byla odvezena do PN, dívenka přešla do péče
přechodných pěstounů. Návrat k matce není reálný, dívka si to ani
nepřeje, odmítá i kontakty s matkou. Otce vůbec nezná. Kontakty
udržuje s babičkou a přes sociální sítě se zletilým bratrem. Navštěvuje
6. třídu ZŠ, našla si tam kamarády, nároky školy zvládá, připravuje se
samostatně. Je uzavřená, málo komunikuje, kontroluje své emoce.
Ráda je sama, na telefonu, je šikovná na práci s počítačem. Postupně
se ale začíná zajímat o aktivity, které jí nabízí pěstounka. Pěstouny
respektuje, je spolehlivá a v rodině spokojená. Ráda by našla trvalou
pěstounskou rodinu, které dává přednost před dětským domovem.
Dochází na terapii, bude vhodné ji zajistit i v nové rodině. Dívka je
zdravá, řeší se jen nadváha a rovnátka.

Pro sestry Natašu, nar. 9/2013 a Melánii, nar. 6/2015 hledáme
pěstounskou rodinu. Děvčátka mají nařízenou ÚV z důvodu špatné
péče matky, matka přiznala násilí na dětech. Matka je poloromského
etnika, bez finančního příjmu, přebývá u kamarádek, otec není v RL
dětí uveden. Intelekt starší dívky byl shledán v pásmu hlubokého
podprůměru, je neklidná a snadno ovlivnitelná. Psychomotorický vývoj
Melánie je nerovnoměrný. U obou děvčat je patrné výrazné výchovné 
i podnětové zanedbání z primárního prostředí. V zařízení jsou dívky
hodnoceny jako temperamentnější, sociálně zdatné, rychle se
adaptovaly. Mezi sebou mají hezkou sesterskou vazbu. Matka
projevuje zájem telefonicky, na návštěvy jezdí velmi sporadicky.
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Boris, nar. 3/2011 a Tomáš, nar. 5/2012 byli odebráni od matky z
důvodu dlouhodobého nezvládání péče. Matka není zaměstnaná, žije
na ubytovně s partnerem, uživatelem návykových látek, otec dětí je ve
VTOS. Chlapci mají ještě tři sestry, které byly rovněž odebrány 
a umístěny z kapacitních důvodů v jiném zařízení. Boris je tělesně
zdravý, vyvíjí se v normě, má diagnostikovanou poruchu chování 
a bere léky. Tomáš je zdravý a jeho psychomotorický vývoj odpovídá
věku. Jde o chlapce tmavě hnědých očí, hnědých vlasů a světlé pleti.
Hledáme pro ně pěstounskou rodinu.

14
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Pěstouny hledáme také pro sourozence Matouše, nar. 4/2014 a Adélku,
nar. 5/2015. Děti mají nařízenou ÚV do DD od 11/2018, poté, co byly
svěřeny do ZDVOP na dohodu s matkou. Rodina žije dlouhodobě 
v nevyhovujících podmínkách. 2/2019 matka porodila dalšího syna.
Otec je v RL uveden pouze u Adélky. Rodiče se o děti zajímají
sporadicky, se zařízením nespolupracují. Matouš se intelektově
pohybuje v pásmu lehké MR, má poruchu porozumění mluvené řeči,
pomalé osobní tempo, špatně se soustředí. Dobře však reaguje na
pochvalu, v sociálním kontaktu je otevřený. Adélka je kontaktní,
navenek dokáže výrazně projevovat nelibost. Děti jsou na sebe silně
vázány. Obě jsou v logopedické péči.

Pěstouny hledáme pro sourozeneckou trojici děvčat, Janu, nar. 2/2014,
Hanu, nar. 2/2015 a Petru, nar. 7/2016. Děvčátka mají nařízenou ÚV 
do DD, kde předtím pobývala v režimu ZDVOP na dohodu s matkou.
Rodina se dlouhodobě potýká s bytovou a finanční nouzí, matka 
s OSPOD nespolupracuje a není aktivní v řešení situace. Všechny
děvčata jsou hodnocena jako celkově opožděná z nedostatečně
podnětného domácího prostředí. Fyzicky jsou holky zdravé, v zařízení
jsou hodnoceny jako temperamentnější, snadno navazují sociální
kontakty, potřebují pevné hranice, potom jsou výchovně zvladatelné, 
v kontaktu jsou milé.
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Monika, nar. 5/2010 má nařízenou ÚV do DD. Jedná se o dívku se
středně těžce mentální retardací, stigmatizovaným vzhledem 
a poruchami chování. Nezvládá zachovávání čistoty, řešeno režimově.
Používá primitivní řeč. Její zdravotní stav klade zvýšené nároky na péči,
hledáme proto pouze zkušené a tolerantní pěstouny, kteří by byli
schopni zvládnout obtížnou výchovu i vzdělávání.
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Čtyři sourozenci Ctirad, nar. 8/2011, Jaruška, nar. 10/2013, Sabina, nar.
1/2015 a Jáchym, nar. 7/2016 jsou tělesně zdravé děti s opožděným
vývojem. U Sabiny byl diagnostikován snížený intelekt a nevýznamná
srdeční vada. 
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Ervin, nar. 5/2008 má nařízenou ÚV od 10/2018 do DD. O nařízení ÚV
požádala matka pro nezvladatelné chlapcovo chování. Tělesně 
je Ervin zdráv, intelekt je na úrovni středně těžké MR. Hledáme zkušené
pěstouny, kteří by byli schopni zvládnout náročnou výchovu tohoto
chlapce.

19
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Pavel, nar. 1/2012 je chlapec s velmi rizikovou anamnézou, přes
rehabilitační péči se jeho vývoj opožďuje ve všech oblastech. Je velmi
dobrý jedlík, ale stále musí být krmen, expresivní řeč se doposud
nerozvinula. V sebeobsluze není samostatný. Matka o Pavlíka
projevuje sporadický zájem, jeden z jeho bratrů je v PP a další s těžkou
mentální retardací byl svěřen do péče babičky. Pro Pavlíka hledáme
velmi tolerantní a trpělivé pěstouny.

Pěstouny hledáme pro Miroslava, nar. 10/2015 a Danu, nar. 5/2014. Děti
mají nařízenou ÚV do DD od 10/2017. Matka avizovala, že si upraví
podmínky, dosud tak neučinila, s OSPOD nespolupracuje. 4/2017 se jí
narodila další dcera, u porodu byla matka pozitivní na drogy, přiznává
pervitin. Otec dětí není v RL dětí uveden. Děti jsou zdravé, jejich
psychomotorický vývoj odpovídá věku, patrná je podnětová
zanedbanost. Mají mezi sebou vytvořenu sourozeneckou vazbu.
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Pěstouny hledáme pro sourozence Martina, nar. 7/2013 a Benjamina,
nar. 4/2012. Chlapci mají nařízenou společnou ÚV do DD (po umístění
do ZDVOP na žádost matky). Starší Martin je temperamentní, zvídavé
dítě se známkami emoční deprivace a lehce nerovnoměrným PM
vývojem. Mladší Benjamin je zvídavý, temperamentní, sociálně zdatný
chlapec. Matka je romského etnika, nyní neznámého pobytu, rodiče 
s OSPOD nespolupracují, o děti nejeví zájem.
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I následující děti zveřejňujeme v naší rubrice opakovaně, protože se
dosud pro ně nepodařilo najít vhodné náhradní rodiny. Rádi bychom
jim dali novou šanci!

Sourozenecká čtveřice kluků, narozených 8/2007, 10/2012, 9/2013 a
2/2016 má nařízenou ÚV do DD po opakovaných pobytech ve ZDVOP.
Matka je uživatelkou návykových látek a není schopna zajistit péči 
o děti, rodiče nespolupracují s OSPOD ani domluvenými organizacemi,
dětem občas telefonují. Chlapci jsou na sebe silně vázáni, jsou zvyklí
navzájem si pomáhat a starat se o nejmladšího. Jsou zdraví, 
u mladších chlapců je opožděný vývoj řeči.
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Chlapec, nar. 4/2005 je většinového etnika, s dg. ADHD, poruchami
chování a lehčími poruchami učení. Matka nezvládala jeho chování,
požádala o umístění do ZDVOP a brzy potom i o umístění jeho
mladších bratrů. Matka je uživatelkou návykových látek, otec
neprojevuje zájem. Chlapcovi bratři jsou t.č umístěni v PP. Hledáme
zkušené pěstouny, kteří by byli schopni zvládnout výchovu chlapce 
a udržovali by kontakt s jeho matkou a bratry.

Tři bratři, nar. 10/2011, 11/2012 a 2/2015 mají nařízenou ÚV do DD od
4/2018 poté, co pobývali ve ZDVOP. Rodiče nejsou schopni zajistit péči
o děti. V minulosti byl uložen dohled, který neplnil svou funkci. 
Od umístění dětí nejeví rodiče o ně zájem, s OSPOD nespolupracují.
Chlapec, nar. 10/2013 má nařízenou ÚV do ZDVOP, kam byl převezen
ve třech letech do dětského centra. Do DC byl přijat s matkou, ta však
musel být pro psychické problémy hospitalizována a po úpravě stavu
se ji k synkovi nevrátila. Chlapeček je rizikový, vzhledově působí jako
mladší, jeho vývojový potenciál je limitovaný. Dobře navazuje sociální
kontakt, zdravotní stav se stabilizoval. Hledáme pro něj zkušené
pěstouny.

Chlapec, nar. 7/2005 je v ústavní péči od narození. Matka byla v
minulosti zbavena rodičovské odpovědnosti, ale osvojení se nezdařilo.
Chlapec trpí mentální retardací, je psychiatricky medikován, velmi
často pobývá v PN, vzděláván je v programu praktické školy. Hledáme
trpělivé a zkušené pěstouny, kteří by byli schopni zvládat náročnou
péči.

Dívka, nar. 11/2005 trpí těžkou mentální retardací s poruchami chování
a Downovým syndromem. Její zdravotní stav je rizikový a vyžaduje
zvlášť náročnou péči zkušených pěstounů.

Dívka, nar. 7/2008 má nařízenou ÚV již od roku 2015, kterou nyní
vykonává v DD. Chování její matky bylo zcela neúnosné, nesouhlasí 
s umístěním dcery, ale neprojevuje o ni zájem. Nyní jsou rodiče
zbaveni rodičovské odpovědnosti a poručníkem byla jmenována
pracovnice DD. Dívka sama nahlédla nemožnost se s matkou stýkat, 
v současné době je již dlouho bez kontaktu s ní. Velmi by si přála
zprostředkovat pěstounskou péči, hledáme proto pro ni zkušenou
pěstounskou rodinu.

Chlapec, nar. 1/2009 sám projevil přání o vyhledávání pěstounské
rodiny. Rodiče nejsou schopni zajistit svým dětem řádnou péči, 
v rodině dochází k častým konfliktům.
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Bratři, nar. 2/2009 a 11/2005 mají nařízenu ÚV a byli svěřeni do ZDVOP.
Jde o chlapce menšinového etnika, kteří jsou vychovatelkami
hodnoceni jako citliví, vnímaví kluci bez větších potíží, výchovně
zvladatelní. Projevuje se u nich citová deprivace a zanedbání 
z biologické rodiny. Matka je sporadicky navštíví, chlapci jsou po její
návštěvě vždy značně rozrušeni. Životní styl matky nenasvědčuje
tomu, že by měla zájem o vrácení synů do své péče. 

Chlapec, nar. 7/2009 je hezký kluk většinového etnika se zdravotním
handicapem – DMO se spastickou parézou DK, MR po ischemickém
poškození mozku. Je schopen krátké chůze v chodítku, trvale má
pleny, s dopomocí je schopen se najíst. Stále dělá lehké pokroky.
Hledáme pro něj tolerantní, zkušené pěstouny.

Sourozenecká pětice dětí, chlapec nar. 5/2004, dívka nar. 9/2005,
chlapec nar. 7/2008, dívka nar. 6/2010 a chlapec nar. 3/2014 mají
nařízenou společnou ústavní výchovu do DD, pouze nejstarší chlapec
byl přemístěn do VÚ. Pěstouny proto hledáme pro čtyři mladší děti.

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


