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Hledáme vás, táto, mámo/ 1–2023 
 

Hledáme vhodné a tolerantní pěstouny nebo osvojitele pro Daniela, nar. 5/2021.  
Daník vyrůstá od narození u pěstounky na přechodnou dobu. Ta se mu velmi věnuje, od 
narození s ním pravidelně rehabilituje, jezdí do lázní. Daniel měl obtížný vstup do života. 

Rodiče jsou alkoholici a bezdomovci, matka užívala alkohol po celou dobu těhotenství. Daneček je 
milý, blonďatý chlapeček, nosí brýle, psychomotorický vývoj i přes opoždění pozvolna pokračuje. 

 

Další děti už byly v minulosti na těchto stránkách uvedeny. Rádi bychom jim dali šanci najít svou 

rodinu. 

 

Tři bratři, chlapec nar. 2/2016 a dvojčata, chlapci narození 8/2017, mají nařízenou 

společnou ÚV do DD poté, co byli na předběžné opatření umístěni do ZDVOP pro 

nedostatečnou péči rodičů. Chlapci pocházejí z rozvětvené rodiny, kde dochází 

k častému stěhování a krátkodobému bydlení u příbuzných. Rodina se dlouhodobě potýká 

s nestabilní bytovou a finanční situací. Rodiče byli ve svém přístupu laxní, nepracují a nejsou schopni 

dětem zajistit ani základní životní podmínky. O děti nejevili od jejich umístění v ústavu náležitý zájem. 

Dne 26.9.2022 nabyl právní moci rozsudek určující, že není třeba souhlasu matky ani otce k osvojení. 

Chlapci mají mezi sebou silnou citovou vazbu, nejstarší má vůči sourozencům-dvojčatům 

ochranitelské tendence. Je to zvídavý, šikovný chlapec, dvojčata jsou spíše klidnější. Chlapci jsou 

v zařízení hodnoceni jako šikovní, samostatní, dobře výchovně ovlivnitelní., Původní zanedbání 

z biologické rodiny všichni dohnali. Aktuálně jim chybí blízká osoba, ke které by mohli přilnout. 

Chlapci mají tmavé oči a vlásky. Mají ještě bratra, nar. 6/2019, u kterého v současné době probíhá 

adopční řízení. Kluci se ptají, kdy si taky pro ně někdo přijde… 

 

Chlapec, nar. 4/2007 má nařízenou ÚV do DDÚ, z důvodu nevyhovující péče babičky, která 

jej měla v PP; babička přijala chlapci do péče po jeho narození, neboť matka byla sama 

nezletilá. Chlapec má ze strany matka 4 mladší sourozence, o které matka pečuje. Matka 

bydlí samostatně a chlapce podle informací OSPOD v ústavu navštěvuje. Otec o něj neprojevuje 

žádný zájem. 

Chlapec projevuje příznaky ADHD, jeho rozumové schopnosti jsou v pásmu lehké mentální retardace. 

Má černé oči a vlasy. Autority respektuje, s vrstevníky vychází dobře (vyjma svého polorodého bratra, 

bylo také zaznamenáno, že ubližoval zvířatům). Chlapec sám by si přál umístění do péče pěstounů. 

Z důvodu udržení případných kontaktů s rodinou hledáme pěstouny v Plzeňském kraji a Praze. 

 

Dívka, nar. 7/2005 má čtyři starší sourozence, kteří byli s ní společně umístěni v DD. 

Sourozenci jsou již zletilí. Matka o své děti prakticky nikdy souvisle nepečovala, je 

dlouhodobě neznámého pobytu a o děti neprojevuje žádný zájem. Otec dívku sporadicky 

navštíví. Dívka měla na ZŠ výborný prospěch, zařízením je hodnocena jako kamarádská, oblíbená 

v kolektivu. Trošku se toulá, vyhledává kolektiv vrstevníků, podle vychovatelek je trochu nepořádná 

až líná. 


