
  

 Hledáme vás, 
 mámo, táto 
 6-2022 
 

 
 
 
Pro Marcelku, nar. 8/2020 hledáme tolerantní pěstouny. Dívenka je majoritního etnika. 
Narodila se předčasně, zpočátku se její vývoj zdál v pořádku, později bylo zjištěno rozsáhlé 
postižení levé mozkové hemisféry, v důsledku čehož má méně pohyblivou pravou část těla. 
Levou stranu používá bez problémů, naučila se držet rovnováhu, samostatně sedí, chodí 
v chodítku. Stravuje se běžně, učí se používat nočník. Marcelka je pohodová, společenská a 
usměvavá, výská, neverbálně komunikuje a začíná slabikovat. Od narození o ni pečuje 
přechodná pěstounka, dívenka dělá velké pokroky, přesto však je její vývoj opožděn. 
 
Tolerantní dlouhodobé pěstouny hledáme také pro Agátu, nar. 5/2019. Holčička je od třech 
měsíců umístěna v zařízení pro nevhodnou péči ze strany rodičů. Její matka nemá u sebe žádné 
své dítě, je omezena ve svéprávnosti z důvodu mentálního deficitu. Otec dívenky rovněž není 
schopen péči zajistit. Agátka je opožděná ve vývoji, je sledována na více specializovaných 
pracovištích. Je milá, pozitivně laděná, ráda se mazlí, skládá kostky, napodobuje pěkně zvuky 
zvířátek. 
 
Erik, nar. 9/2018 je líbivý chlapeček, který miluje sociální kontakt. Je umístěný v zařízení. Jeho 
zdravotní stav i mentální vývoj byl složitější, ale vývoj dobře pokračuje. Přesto však je 
předpoklad lehkého mentálního deficitu. Žádný z rodičů neumí o chlapečka pečovat, hledáme 
proto pro něj tolerantní dlouhodobé pěstouny. 
 
Bohoušek, nar. 7/2018 se narodil s mentálním postižením, má více zdravotních znevýhodnění, 
jeho matka užívala v těhotenství alkohol. Chlapeček žije v ústavním zařízení, rádi bychom pro 
něj našli dlouhodobé pěstouny. 
 
Robert a René jsou dvojčata, nar. 8/2014. Kluci byli odebráni z rodiny, protože rodiče ani širší 
rodina jim nedokázala zajistit laskavé a bezpečné zázemí domova. Matka je často nechávala 
v péči pochybných příbuzných a známých, děti byly zanedbané, ve škole měly mnoho 
neomluvených hodin. Chlapci byli svěřeni do ústavního zařízení, kde se dobře adaptovali, jsou 
velmi šikovní i ve škole. Hledáme pro ně pěstounskou rodinu ideálně v Praze a širším okolí, 
protože s nimi udržuje kontakt strýc a babička, kteří bydlí v této lokalitě. Rodiče zájem o děti 
nejeví. 
 
Dan, Mikuláš a Ota jsou sourozenci menšinového etnika, narození 1/2016, 1/2017 a 10/2018. 
V rodině byli chlapci zanedbáváni a fyzicky krutě trestáni. Otec, který má psychiatrickou 



diagnózu, je trestně stíhán, matka je simplexní, také byla obětí násilí svého partnera. Chlapci 
byli z rodiny odebráni a svěřeni do pěstounské péče na přechodnou dobu, pěstounka však péči 
o tři náročné děti nezvládla. Nyní jsou chlapci umístěni v zařízení, prospělo by jim zázemí 
v rodině laskavých, trpělivých a výchovně důsledných pěstounů. 
 
Lucie, nar. 1/2017 a Lýdie, nar. 9/2018 jsou holčičky většinového etnika, umístěné v ústavním 
zařízení. Starší Lucka je lehce mentálně opožděná, zejména v řeči, vyjadřuje se hlavně 
neverbálně. Hezky si hraje se sestřičkou Lydinkou a umí být i samostatná a nezávislá na mladší 
sestře. Aktuálně se adaptuje v mateřské škole. Mladší holčička je zdravá a veselá, je velmi 
šikovná, pěkně mluví. Ráda se zapojuje do všech činností, má ráda kolektiv. Obě holčičky jsou 
vůči ostatním dětem snášenlivé a přátelské. Spolu mají navázaný pěkný vztah, hledáme proto 
pro obě společně tolerantní pěstouny. 
 
Bráškové Rosťa, nar. 10/2012 a Radek, nar. 1/2015 jsou velmi pohlední chlapci majoritního 
etnika. Byli umístěni v příbuzenské péči, ta však selhala, proto jsou nyní v dětském domově. 
Chlapci jsou zdraví, potřebují lásku a pevné mantinely. Hledáme pro ně tolerantní 
pěstounskou rodinu. 
 
Sourozenci Ester, nar. 7/2013, dvojčata Emma a Ella, nar. 3/2014, Evžen, nar. 9/2017 a Emil, 
nar. 4/2008 jsou děti majoritního etnika, které byly jako velmi zanedbané z rodiny umístěny 
v ústavním zařízení. Evžen je v jiném zařízení než ostatní sourozenci, je to šikovný a milý 
chlapec. Matka dětí je jednoduchá osobnost, děti citově strádají, mají také mentální handicap. 
Jsou však přátelské, mají mezi sebou hezký vztah. Pro tyto děti hledáme tolerantní pěstouny, 
kteří by jim poskytli lásku a domov. 
 
Felix, 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. 
Hledáme pro něj pěstounskou nebo osvojitelskou rodinu. 
 
Sourozenci Leo, nar. 5/2017 a Katarínka, nar. 4/2018 jsou pohledné a šikovné děti 
menšinového etnika. Oba jsou umístěni v ústavním zařízení, protože rodiče nejsou 
dlouhodobě schopni o ně pečovat. Děti jsou velmi společenské, mají vytvořený hezký 
sourozenecký vztah. Hledáme pro ně laskavé pěstouny. 
 
Sourozenci Luděk, nar. 3/2014 a Jáchym, nar. 1/2016 jsou milí chlapci umístěni v ústavním 
zařízení, rodiče nejsou schopni zvládat péči. Děti jsou šikovné, potřebují však pevné mantinely 
a lásku. Hledáme pro ně tolerantní pěstouny. 
 
Hledáme pěstouny pro chlapce majoritního etnika Jeronýma, nar. 4/2013. Chlapec pochází 
z rodiny, kde dlouhodobě panovaly soupeřivé a nevraživé vztahy mezi blízkými dospělými. 
Matka se odmítla o chlapce starat, otec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o 
nezletilého nezvládne. Jeroným byl proto předán do péče pěstounů na přechodnou dobu.  U 
pěstounů udělal pokroky, zejména co se týče chování, stále ale potřebuje pevné hranice. 
V současné době je chlapec umístěný v dětském domově. 
 
Sourozenci Alan, nar. 8/2014, Štěpánka, nar. 12/2016 a Radim, nar. 4/2018 jsou zdravé, 
pěkné a šikovné děti většinového etnika. Jejich psychomotorický vývoj je v normě, potřebují 



logopedickou péči. Matka nebyla dlouhodobě schopna zajistit péči o děti, má minimální 
pracovní a hygienické návyky, sklony k užívání alkoholu, selhává v rodičovských kompetencích. 
Dvě její starší děti jsou také umístěny v DD. Ani otec dětí není chopen o ně pečovat. Pro děti 
hledáme pěstouny, kteří jim mohou nabídnout domov a lásku a budou podporovat 
sourozenecké vazby. 
 
Kristián, nar. 7/2015 je chlapec většinového etnika, líbivého vzhledu. Trpí poruchou 
autistického spektra a jeho mentální vývoj je opožděný. Pro Kristiánka hledáme velmi 
tolerantní pěstouny. 
 
Františka, nar. 2/2013 je dívenka většinového etnika, z důvodu nedostatečné péče matky 
umístěná do ústavního zařízení. Matka Fanynku v zařízení navštěvuje, není ale schopna ji 
přijmout k sobě. Dívka má zdravotní postižení, které je však možné zvládat i v rodinném 
prostředí. Hledáme pro i tolerantní pěstounskou rodinu. 
 
Vítek, nar. 1/2008 je chlapec většinového etnika, který přešel do ústavního zařízení 
z pěstounské péče na přechodnou dobu. Vítek nebyl přijat svou matkou, trpí citovou deprivací. 
Matka s ním udržuje jen příležitostné kontakty. Chlapec má výkyvy nálad. Hledáme pro něho 
tolerantní pěstounskou rodinu, která by mu věnovala láskyplnou péči. 
 
Jolanka, nar. 2/2008 je dívka menšinového etnika s lehkou mentální retardací, vadou řeči a 
oční vadou. Jolanka žila s rodiči v nevyhovujících podmínkách, byla v pěstounské péči na 
přechodnou dobu, nyní je v ústavním zařízení. Hledáme pro ni dlouhodobé umístění 
v pěstounské rodině. 
 
Libor, nar. 7/2010 je pohledný, milý chlapec menšinového etnika, který od narození vyrůstá 
v ústavním zařízení. Je léčen pro metabolickou poruchu, vyžadující dietu, toto omezení je však 
dobře zvladatelné. Liborek je šikovný, hodně samostatný, chodí do základní školy. Je 
komunikativní rád si povídá. Prospěla by mu péče tolerantní osvojitelské nebo pěstounské 
rodiny. 
 
Tobias, nar. 7/2011 je chlapec menšinového etnika, má diagnostikovaný autismus, neužívá 
řeč, velmi dobře však reaguje na komunikaci pomocí obrázků. Rád poslouchá hudbu, dobře 
intonuje známé dětské písně. Rodina o Tobiáška nejeví žádný zájem. Rádi bychom mu našli 
osvojitele či dlouhodobé pěstouny. 
 
Sourozenci Čeněk, nar. 4/2009, Magda, nar. 8/2010 a Gustav, nar. 8/2011 jsou pohledné děti, 
částečně menšinového etnika. Jsou velmi šikovné, bystré, ve škole dobře prospívají. 
Dlouhodobě žijí v ústavním zařízení, rádi bychom jim dopřáli zázemí v pěstounské rodině. 
 
Jindřich, nar. 7/2009 je chlapec většinového etnika, kterého kvůli dg. Downova syndromu 
opustili jeho rodiče hned po narození. Je to milý a společenský chlapec, je rád, když se mu 
někdo věnuje, velmi rád se mazlí. Je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu ve 
speciální škole, projevuje se tam jako učenlivý a zvídavý. Rádi bychom mu našli pečlivé a 
laskavé pěstouny. 
 



Samuel, nar. 7/2008 je pěkný chlapec menšinového etnika, vyrůstající v ústavním zařízení. 
Dlouhodobě se o něj nikdo z rodiny nezajímá. Samík je dítě vhodné do osvojitelské i 
pěstounské rodiny, vzhledem k opožděnějšímu vývoji vyžaduje individuální přístup a péči. 
Jeho sourozenci jsou již v rodinách a Samík by si přál mít také tu svou. 
 
Alex, nar. 1/2011 je chlapec většinového etnika s mnoha vrozenými vývojovými vadami. 
Komunikuje pomocí mimiky a gest. Je silně nedoslýchavý, nosí naslouchadlo. Navštěvuje 
speciální školu, kde má vytvořen individuální vzdělávací plán. Biologická rodina o Lexíka 
neprojevuje žádný zájem, hledáme proto pro něho tolerantní osvojitele nebo pěstouny. 
 
Pro sourozence Vincenta, nar. 2/2007 a Artura, nar. 10/2014 hledáme tolerantní pěstouny, 
kteří by jim byli laskavými rodiči. Starší Vincent je autistický chlapec majoritního etnika, který 
téměř vůbec nemluví. Mluvenému slovu však rozumí, učí se znakovou řeč, v sebeobsluze je 
samostatný. Velmi rád chodí do školy. Je manuálně šikovný, jeho zálibou je vaření. Mladší 
Artur je jeho polorodým bratrem, je to velmi dobře laděný chlapec smíšeného etnika, šikovný 
a přátelský. 
 
Tomáš, nar. 10/2009 má dg. ADHD a projevuje se jako silně citově strádající dítě. Je zdráv a 
většinového etnika. Od pěstounů by potřeboval individuální přistup a pevné mantinely. 
 
Liliana, nar. 1/2008 má dg. ADHD a lehké mentální retardace. Po fyzické stránce je zdravá a 
v péči přechodných pěstounů udělala velké pokroky. Nyní je umístěna v zařízení. Rodinu o Lili 
projevuje občas zájem. Hledáme pro ni tolerantní dlouhodobé pěstouny. 
 
Hledáme vhodnou pěstounskou rodinu pro sourozence – 6letého Matěje a 4letou Lenku, kteří 
jsou umístěni v pěstounské péči na přechodnou dobu. Matěj a Lenka jsou velmi hodné, chytré 
a klidné děti. Jsou na sebe fixovaní, Matěj je vůči Leničce výrazně ochranitelský. Matka ani širší 
rodina o děti dlouhodobě neprojevuje zájem. 
 
Chlapec, nar. 7/2020 byl v minulosti již v této rubrice uvedený, jedna rodina o něj projevila 
zájem, nakonec ale vzala svůj návrh zpět. Chlapec je druhým rokem v přechodné pěstounské 
rodině, je zdravý, vyvíjí se v mezích normy. V původní rodině byl zanedbáván, v určitých 
situacích je úzkostný, nicméně v PPPD udělal velké pokroky. Dobře reaguje na citlivý přístup 
pěstounky. Matka byla zbavena rodičovské odpovědnosti, oba rodiče jsou ve výkonu trestu. 
Otec chlapci píše dopisy, výstup má v roce 2024. Tři starší sourozenci chlapce jsou 
v pěstounských rodinách, kontakt je udržován jen s jednou sestrou. Mladší polorodý bratr 
chlapce, František, nar. 2/2022 je v PPPD v jiném kraji a také pro něj hledáme pěstouny. Jedná 
se o zdravého chlapečka s méně výraznými rysy menšinového etnika, který dobře prospívá. 
Poslední dva měsíce se o něj nikdo z rodiny nezajímá. 
Děti se vzájemně neznají, je možné jejich společné umístění v jedné rodině, ale i ve dvou 
různých rodinách. 
 
Monika, nar. 3/2006 se narodila matce, uživatelce návykových látek, která nebyla schopna 
zajistit o ni péči. Matka zemřela, když byly Moničce tři roky, otec není v RL uveden. Monika 
byla svěřena do péče mateřské babičky, která 12/2013 zemřela. Poté byla Monika předána do 
poručnické péče tety, která ale nikdy k Monice nenašla vztah, naopak jí vyčítala, že zavinila 
babiččino předčasné úmrtí. U Moniky se začaly objevovat výchovné problémy, teta sama 



podala návrh na ukončení poručenské péče a nařízení ÚV. Monika je nyní v dětském domově, 
kde se velice rychle adaptovala. I zde se však objevují výchovné problémy.  
Monika je zdravá dívka světlé pleti, dbá o svůj zevnějšek. Má velmi ráda zvířata, chtěla by se 
stát ošetřovatelkou koní. S dívkou bylo hovořeno o pěstounské péči, projevila velké přání mít 
rodinu, sdělila, že by tam nezlobila. Nevadilo by jí zprostředkování do vzdáleného kraje, ani 
další děti v rodině. 
 
Sourozenci Laura, nar. 1/2011, Karel, nar. 11/2017 a Kevin, nar. 2/2019 jsou zatímně svěřeny 
do ZDVOP z důvodu nedostatečné péče rodičů. Matka je uživatelkou drog. Rodina často mění 
místa pobytu, protože nehradí nájemné. Spolupráce s rodiči je obtížná, jejich ochota k plnění 
cílů má neustále výkyvy, z dlouhodobého hlediska rodiče nejsou schopni péči o děti zajišťovat. 
Mezi partnery dochází také k fyzickému násilí. Chlapci mají k matce silnou citovou vazbu. Oba 
jsou zdrávi. Laura trpí praktickou hluchotou vzhledem k zanedbání léčby, nenosí naslouchadla. 
Nemluví, zčásti odezírá. Docházka do školského zařízení pro děti se sluchovým postižením byla 
zanedbávána. Vzhledem k obtížnému domlouvání v rodině s použitím znakového jazyka došlo 
k prohlubování komunikační bariéry mezi Laurou, rodiči a sourozenci. I přes sluchový handicap 
je Laura zcela samostatná, v rodině zastávala i matku v její roli. Děti mají dva mladší 
sourozence, jeden je v PP otcovských prarodičů a druhý je osvojen. Pro Lauru, Káju a Kevina 
hledáme pěstounskou rodinu. 
 
Roman, nar. 10/2012 má nařízenou ÚV do DD od 1/2021 z důvodu nedostatečné péče rodičů. 
Roman se doma choval „jako zvířátko“, válel se po zemi, křičel, neposlouchal rodiče, kteří 
nejsou schopni nastavit mu režim a pravidla. Romanovo chování se přechodně zlepšilo po 
pobytu v psychiatrické nemocnici a SVP. Má velké problémy s hygienou, je trvale medikován. 
Ze zpráv z léčebných pobytů bylo jednoznačně jako důvod chlapcových problémů označeno 
nevhodné výchovné vedení v rodině. Při pobytu v SVP byl Roman hodnocen pozitivně, 
schopen respektovat autority, korigovat své chování, zapojovat se do aktivit. Po zdravotní 
stránce je nutné řešit obezitu, udržování čistoty, motorickou neobratnost, špatnou chůzi a řeč. 
Po výchovné a vzdělávací stránce potřebuje jasné vedení a řád spolu s přijetím. Pro Romana 
hledáme laskavé a poučené pěstouny. 
 
Alešek, nar. 5/2021, byl krátce po narození umístěn v pražské pěstounské rodině na 
přechodnou dobu poté, co matka odešla ze zácvikového pobytu z DC při Fakultní 
Thomayerově nemocnici. Matka trpí psychiatrickým onemocněním, pobírá ID, není schopna 
samostatně pečovat o dítě ani o domácnost. Otec nadužívá alkohol, ale pracuje, splácí dluhy. 
Oba rodiče se zdržují v Praze, ale nemají stabilní bytové podmínky. O syna však jeví zájem, 
pravidelně jednou za 14 dní si ho berou v kočárku na procházku. Vědí, že nejsou schopni se 
starat, ale chtějí být s chlapcem v kontaktu. Alešek je sledován na neurologii, podle posledního 
vyšetření z 8/2022 je jeho psychomotorický vývoj mírně opožděn. Podle pěstounky je chlapec 
převážně pozitivní a klidný, nepozoruje žádné zvláštnost v chování. Na změny se adaptuje 
velmi dobře. Má rád pohybové a zvukové hračky, rád si prohlíží knížky. Je schopen sedět 
s jednou hračkou i 20 minut, umí si hrát sám. Do budoucna nelze vyloučit mentální postižení 
nebo poruchu autistického spektra. Pro Aleška hledáme tolerantní pěstouny, i za cenu 
výrazného omezení kontaktů dítěte s rodiči. 
 
 



Následující děti byly už na našich stránkách uveřejněny. Prosíme, přečtěte si jejich příběhy ještě 
jednou. Chceme jim dát šanci! 
 
Chlapec, nar. 8/2013 byl v raném věku odebrán ze zanedbávající péče matky, musel být 
hospitalizován pro dehydrataci, podvýživu a další potíže. Poté byla nařízena ÚV. Chlapec je 
dítě s rizikovou anamnézou a nejasnou prognózou. Pro závažné opožďování vývoje bylo 
provedeno genetické vyšetření, kterým byla prokázána chromozomální aberace, odpovědná 
za psychomotorickou retardaci, vyšší nemocnost a vyšší náchylnost k nádorovým 
onemocněním. Ošetřovatelská péče o chlapce je náročná. Rodinné zázemí dítěte je trvale 
nevyhovující, matka byla zbavena rodičovské odpovědnosti, chlapce pouze ojediněle 
navštěvuje otec.  
 
Chlapec, nar. 4/2009 byl v dětském domově původně s bratrem, který byl později svěřen do 
péče mateřských prarodičů. Oba kluci byli v minulosti svěřováni do ZDVOP, matka pečovala 
nedostatečně, často se stěhovali. Chlapec je rozumově lehce opožděn, neklidný a emočně 
labilní, jsou na něm patrné důsledky citového strádání. Má lehkou nadváhu, stoná běžně. Rádi 
bychom mu našli pěstouny. 
 
Chlapec, nar. 4/2009 má nařízenou ústavní výchovu do DD od 7/2017. Jedná se o dítě s lehkou 
mentální retardací, poruchou chování, pozornosti a aktivity. Jeho chování je problematické 
zejména ve vztahu k vrstevníkům. V přítomnosti starších chlapců je soupeřivý, napodobuje 
špatné vzory. Mezi jeho rodiči dochází ke vzájemnému napadání, matka péči nezvládá, otec 
sám požádal o nařízení ústavní výchovy pro syna. Hledáme zkušené pěstouny, kteří by chlapci 
mohli věnovat individuální péči. 
 
Hledáme poučené pěstouny pro sestry, nar. 1/2006 a 6/2007. Obě jsou slovenské státní 
příslušnosti, matka se zdržuje na území ČR, bez příjmu, bez dokladů a ubytování. Sporadicky 
děvčata navštíví, slibuje a sliby nedodrží. Do zařízení byla děvčata přijata ve velmi zanedbaném 
stavu, v zařízení udělala velký pokrok. Starší dívka navštěvuje ZŠ běžného typu, mladší ZŠ 
speciální. Obě jsou zdravé. Starší dívka má chlapecké projevy, stylizuje se do chlapce a 
vyhledává jejich společnost. Cítí se být chlapcem, ale porucha pohlavní identity nebyla dosud 
diagnostikována. 
 
Dívka, nar. 9/2008 má nařízenou ÚV do DD od 11/2019, poté, co teta, které byla svěřena do 
péče, zemřela. Pak byla dívka u matky, ta však neměla vhodné podmínky, takže dívka byla po 
dohodě s matkou předána do ZDVOP. Ve škole je dívka hodnocena jako aktivní, samostatná, 
slušná, ochotná, nejsou s ní žádné problémy. Smrt tety ji hluboce zasáhla; měly spolu pěkný 
vztah. Kontakt s oběma rodiči je telefonický, s otcem sporadický, matka dívku občas navštíví, 
ale je nespolehlivá. 
 
Dívka, nar. 7/2014, má nařízenou ÚV do DD od 11/2019. Od narození vyrůstala v pěstounské 
péči mateřské babičky, péče byla zpočátku řádná, po přestěhování se výrazně zhoršila. 
Nakonec v důsledku špatné péče došlo i k zanedbání zdravotního stavu dívky. Dívenka je lehce 
mentálně opožděná, nosí brýle pro strabismus. Rodiče o dceru neprojevují příliš zájem, občas 
navštíví rodinu babičky, rodina je velmi rozvětvená, členové se navzájem navštěvují. 
 



Sestry, nar. 4/2005 a 1/2009 mají nařízenou ÚV do DD od 12/2019 z důvodů dlouhodobého 
nezvládání péče ze strany rodiny. Starší dívka je menšího vzrůstu, sledována v minulosti na 
endokrinologii, dále sledována v kardiologické poradně pro šelest, nosí brýle. Byla jí 
diagnostikována porucha pozornosti. Mladší dívka je lehce mentálně opožděná, má poruchu 
aktivity a pozornosti a oční vadu rovněž korigovanou brýlemi. Ve speciální škole funguje bez 
větších problémů. Nemocnost obou dívek je nízká. Matka je dlouhodobě bez zaměstnání a 
bydlení, vyvolává konflikty. Otec starší dívky zemřel a otec mladší dívky neprojevuje zájem. 
 
Dívenka, nar. 4/2011 trpí mnohočetným zdravotním postižením, je odkázána na trvale 
celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči. Tuto péči mohou zvládnout jen tolerantní a 
zkušení pěstouni, které bychom touto cestou dívence velice rádi našli. Matka o holčičku nejeví 
žádný zájem otec není v RL uveden. 
 
Sourozenci, chlapec nar. 6/2015 a děvče, nar. 11/2017 byli svěřeni od 11/2019 do DD, předtím 
na PO ve ZDVOP v Praze. Obě děti jsou zdravé, chlapec je rozumově průměrný, má opožděný 
vývoj řeči. Je světlovlasý a modrooký. Holčička má nerovnoměrný vývoj rozumových 
schopností, zřejmě v důsledku citového a podnětového strádání. Má černé oči a vlásky. Matka 
dětí je uživatelkou pervitinu a spolupráce s ní je obtížná. Otec je aktuálně ve VTOS, z výkonu 
trestu nyní o děti projevuje intenzivní zájem, soud tedy v rozsudku stanovil povinnost děti za 
otcem dovážet. Z širší rodiny není zájem děti převzít do dlouhodobé péče. 
 
Sourozenecká skupina, chlapec, nar. 8/2011, dívka, nar. 10/2013, dívka, nar. 1/2015, 
chlapec, nar. 2016. Děti jsou zdravé, mají opožděný vývoj. U dívenky, nar. 2015 byla 
diagnostikována nevýznamná srdeční vada. Tito sourozenci mohou jít do pěstounské péče 
pouze společně. 
 
Sourozenci chlapec, nar. 9/2016, dívka, nar. 11/2014, chlapec, nar. 12/2012, dívka, nar. 
12/2010. Děti mají společně nařízenou ÚV do DD, v minulosti již byla ÚV zrušena, ale v rodině 
nedostatky přetrvávaly, děti byly opakovaně proto předávány na dohodu do ZDVOP. Děti jsou 
zdravé, nebyl u nich zjištěn mentální defekt. 
 
Bratři, nar. 5/2008 a 3/2005 jsou společně umístěni v DD. Mladší sestře se podařilo 
zprostředkovat PP, starší sestra již zletila. Mezi sourozenci je citová vazba, pěstouni musí 
počítat se zachováním kontaktů se sestrami. Mladší chlapec mívá občas výkyvy nálad, je tmavší 
pleti, má černé oči a vlasy. Starší chlapec je spíše introvert, výchovně zvladatelný, světlé pleti 
a hnědých vlasů. Matka je s dětmi v občasném telefonickém kontaktu. Má v péči ještě další 
sourozence, takže patrně nikdy nebude schopna přijmout děti zpět. Pokud si děti bere na 
pobyt, tak jen „na střídačku“, upřednostňuje mladšího chlapce. 
 
Sourozenci dívka, nar. 12/2011, dívka, nar. 6/2013, dívka, nar. 9/2014 a chlapec, nar. 
10/2016 jsou společně umístěni v D od 10/2019 z důvodu nedostatečné péče matky. Matka je 
uživatelkou návykových látek. Děti jsou zdravé. Hledáme touto cestou zkušené pěstouny, kteří 
by přijali do péče všechny sourozence společně. 
 
Chlapec, nar. 6/2007 má středně těžkou mentální retardaci s přidruženými poruchami 
chování. Verbálně nekomunikuje, chůze je schopen samostatně bez pomoci, není však 
orientován časem ani místem, osobou částečně. Ve většině úkonů sebeobsluhy je závislý na 



péči druhé osoby. Matka je psychiatricky nemocná, opakovaně neznámého pobytu, nepečuje 
o žádné ze svých dětí. Otec byl k chlapci zbaven rodičovské odpovědnosti. Péče o chlapce 
vyžaduje zvýšené úsilí poučených pěstounů. 
 
Dívčí dvojčata, nar. 12/2006 mají diagnostikovaný syndrom CAN s trvalými následky. Rodiče 
jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti. Jedna z dívek je trvale připoutána na lůžko, druhá je na 
tom lépe, navštěvuje ZŠ speciální. Hledáme pro tato děvčátka velmi tolerantní zkušené 
pěstouny, kteří by byli schopni a ochotni nepřetržité celodenní péče. 
 
Hledáme pěstouny pro Mirečka, nar. 10/2021. Míra je pohledný, pozitivně laděný chlapec 
světlé pleti. Z důvodu výchovné neschopnosti obou rodičů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, 
byl chlapeček přijat do nemocnice a odtud umístěn k přechodným pěstounům. Ze stejného 
důvodu byli v roce 2021 odebráni z péče rodičů také Mirečkovi sourozenci. Mirek má 5 
sourozenců, tři z nich jsou v dětském domově, dvě v péči příbuzných. U všech byl shledán 
opožděný vývoj. Mirek je zdravý a jeho psychomotorický vývoj není zásadněji opožděn. 
Výhledově bude tento chlapeček vhodný do osvojení. 
 
Hledáme pěstouny pro Daniela, nar. 6/2017. Daník vyrůstal od narození ve své biologické 
rodině, tam ale probíhalo domácí násilí, kterého byl chlapec i se svým bratrem svědkem. 
V PPPD je Daník doposud, v péči pěstounky „rozkvetl“, rozmluvil se a vytvořil si k pečující 
osobě pevný pozitivní vztah. U chlapce byl vedle nerovnoměrného psychomotorického vývoje 
konstatována posttraumatická stresová porucha, která se projevuje zvýšenou ostražitostí a 
útočností vůči mladšímu bratříčkovi. Prognóza dalšího vývoje je nejasná, závislá na kvalitě 
péče. Daník prahne po jedinečné náruči a pozornosti, proto byl měl být umístěn v rodině buď 
bez dětí, nebo s dítětem věkově výrazně starším.  
Pro jeho malého bratra Pepíčka, nar. 3/2020 rovněž hledáme umístění v pěstounské rodině. 
Obě rodiny by se měly snažit udržovat mezi sourozenci kontakt. Pepíček jako mladší z bratrů 
nebyl tak vystaven traumatizujícím zážitkům spojeným s násilím v biologické rodině. Po 
příchodu do pěstounské rodiny byl chlapeček zanedbaný a opožděný, péčí pěstounky se daří 
jeho vývoj dorovnat k běžné normě. Pepíček je usměvavý chlapec, rád se mazlí, k cizím je 
zpočátku obezřetný. Je to velmi pohledný, milý chlapec světlejší pleti. Je zdráv, trpí pouze 
atopickým ekzémem. Pohybově je zdatný, pomáhá pěstounce s úklidem, zametá, odnes do 
koše papír. Velmi rád se koupe. S matkou nyní probíhají osobní kontakty cca 1x za 14 dní, 
matka však tíhne ke staršímu chlapci. Otec se o děti nezajímá vůbec. 
 
Hledáme pěstouny pro sestry majoritního etnika, Hanku, nar. 2/2012 a Anetku, nar. 11/2013. 
Sestry byly v 7/2021 umístěny v DD (stejném, jako dříve vrůstala jejich matka s bratrem). 
Matka nebyla schopna péče o děti, byla závislá na alkoholu a v letošním roce podlehla 
závažnému onemocnění. Dívky nemají v RL uvedeného otce, za otce považují partnera matky, 
ke kterému mají hezký vztah; dlouhodobou péči o ně ale zajistit nemůže. 
Hanka chodí do 4.třídy, ve škole se jí daří, je šikovná, snaživá, tichá a uzavřená, paní učitelka si 
ji chválí. Hanka nemá zdravotní potíže, dochází pouze na alergologii. Anetka chodí do 3.třídy, 
ve škole je pilná a snaživá, má pěkné známky. Chodí na gymnastiku, kde se jí líbí. Je zdravá. 
Obě dívenky jsou na sebe vázané, mají mezi sebou hezký vztah. Jsou milé, nekonfliktní, 
líbivého vzhledu. Jsou samostatné, chodí nakupovat, obě chodí na kroužek vaření. V DD mají 
kamarádku. Uvítaly by začlenění do pěstounské rodiny. 
 



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. 
Vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou uváděné údaje o dětech 
redukovány. Jména dětí mohou být změněna. 
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. 
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! 
 
Další informace podá: 
 
PhDr. Alena Michalová 
Psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze 
+420 731 507 401 
michalova@pestouni.cz 
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