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Šarlotka, nar. 5/2019 byla ve svých třech měsících umístěna v zařízení,
protože péče jejích rodičů byla nevyhovující. Její matka nemá u sebe
žádné ze svých dětí, je omezená ve svéprávnosti z důvodu mentálního
deficitu. Otec není schopen péči zajistit. Holčička je opožděná ve vývoji
a prognóza jejího dalšího vývoje je problematická. Je sledována na
více specializovaných pracovištích. Je milá, pozitivně laděná, ráda se
mazlí, skládá kostky, pěkně napodobuje zvuky zvířátek. Hledáme pro ni
tolerantní dlouhodobé pěstouny.

Pro Mařenku nar. 8/2020, dívenku majoritního etnika, hledáme
tolerantní pěstouny. Mařenka se narodila předčasně, zpočátku se její
vývoj zdál v pořádku, následně bylo zjištěno rozsáhlé postižení levé
mozkové hemisféry. Je ztíženě pohyblivá v pravé části těla, levou
stranu používá bez problémů. Naučila se držet rovnováhu, samostatně
a bez opory sedí, chodí v chodítku, učí se používat nočník. Stravu
přijímá běžně. Je pohodová, společenská a usměvavá, výská,
neverbálně komunikuje a začíná mluvit slabiky. Od narození o ni
pečuje přechodná pěstounka, u které dělá velké pokroky, její vývoj 
je však opožděn.
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Jeníček, nar. 9/2018 je líbivý chlapeček, milující sociální kontakt. Je
umístěný v zařízení. Jeho zdravotní stav i mentální vývoj byl složitější,
ale dobře pokračuje, je však předpoklad lehké mentální retardace.
Matka ani otec se nedokáží o dítě postarat. Pro Jeníčka hledáme
tolerantní dlouhodobé pěstouny.
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Vítek, nar. 7/2018 je dítě s mentálním postižením, má více zdravotních
znevýhodnění. Jeho matka v těhotenství užívala alkohol. Chlapeček je
umístěný v ústavním zařízení, rádi bychom mu našli dlouhodobé
pěstouny.

Hledáme pěstounskou rodinu pro dvě sestřičky, 3,5 letou Naďu 
a téměř dvouletou Ladu. Holčičky jsou zdravé, velmi šikovné, dobře
prospívají v péči přechodných pěstounů. Matka je s dívenkami 
v pravidelném kontaktu 1x měsíčně, není konfliktní, je schopna dohody
a je informována o hledání dlouhodobých pěstounů pro dcerky. Otec
se o děti nezajímá, s OSPOD nespolupracuje.
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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!
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