
Pro Aničku, dívenku
menšinového etnika, 
nar. 11/2021 hledáme

vhodnou pěstounskou rodinu. 

Pěstounskou rodinu hledáme
také pro tři sestřičky Lilien,

nar. 8/2014, Emmu, 
nar. 6/2015 a Patricii, 

nar. 11/2016. 

Holčička je od narození v péči
přechodných pěstounů, 
protože matka pro péči o dítě
neměla vytvořené vhodné podmínky. 
Anička je zdravá, šikovná a
usměvavá holčička, v péči
přechodných pěstounů se vyvíjí velmi
dobře.

Děvčata mají nařízenou ÚV do DD 
od 2/2021 z důvodu nezvládán péče
matkou. Otec je aktuálně ve VTOS.
Matka žije s partnerem na ubytovně, 
je bez příjmů a znovu těhotná. Sama
přiznala, že péči o děti nezvládá. Děti
nemají zvládnuté hygienické návyky,
často byly venku v pozdních večerních
hodinách bez dozoru, nevhodně
oblečené, ušmudlané. Jsou zdravé,
podle posudku jejich psychomotorický
vývoj odpovídá věku. Dívenky mají
světlou pleť a světle kaštanově hnědé
vlásky. Matka o ně má zájem, 
z dlouhodobějšího hlediska ale není
schopna o ně péči zajistit. Otcovská
rodina (babička a strýc) s dětmi udržují
kontakt, lze předpokládat zájem 
o kontakty i ze strany matky.

Děti byly umístěny do ZDVOP na
dohodu s matkou v okamžiku, kdy se
matka ocitla v tíživé situaci, neboť otec
dětí nastoupil do výkonu trestu a matka
byla bez finančních prostředků 
a bydlení. Po dobu pobytu dětí ve
ZDVOP si matka podmínky
neupravovala. Po uplynutí lhůty soud
vydal předběžné opatření. V současné
době není OSPOD známo místo
matčina pobytu, je nekontaktní. Otec již
byl z VTOS propuštěn, avizuje zájem o
děti, ale nemá vhodné podmínky.
Dětem byla tedy aktuálně nařízena
ústavní výchova. Děti se kromě jednoho
narodily s různými vrozenými vadami,
jsou sledované v odborných
ambulancích (neurologické,
nefrologické, kardiologické,
gastroenterologické a nutriční), což je s
ohledem na počet dětí časově velmi
náročné. Všichni sourozenci jsou na
sebe silně fixovaní. 

Z důvodu zájmu otce a otcovské širší
rodiny o kontakty hledáme touto formou
pěstouny z okolí Plzně nebo z Prahy.

Hledáme pěstouny pro šest
sourozenců, s možným

umístěním do dvou
pěstounských rodin (3 starší 
a tři mladší), tak jak byly děti
aktuálně rozděleny nařízením

ústavní výchovy. 
Jsou to Sabina, nar. 3/2011,
Petra, nar. 12/2014, Blanka,

nar. 5/2016, Radek, nar.
10/2017, Monika, nar. 3/2019 

a Sandra, nar. 5/2020. 
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