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KrálovéhradecKý Kraj 

stále hledá  
dlouhodobé  
pěstouny

Lucinka 

a její pěstounský

příběh
Narodila se matce, která již dítě ve svém 
věku neplánovala. Narodila se malá a lé-
kaři nevěděli, zda bude mluvit, zda uvidí 
a uslyší. Nedokázali také říci, zda bude 
chodit a jestli se bude dobře vyvíjet. Lu-
cinka se narodila se vzácným zdravotním 
genetickým postižením, kdy prognózu 
není možné určit. 

Maminka péči o Lucinku nezvládla 
a v podstatě se o péči ani nepokusila. 
Dcerku nepřijala, přestože se o ni zajíma-
la, ptala se na ni, posílala jí do zařízení 
dárky. Rozhodla se, že o Lucinku pečo-
vat nebude. Ale co bude s Lucinkou dál? 
Pokusit se pro ni najít náhradní rodinu? 
Vhodné osvojitele či pěstouny či alespoň 
prozatím přechodné pěstouny? 

Krajský úřad v Hradci Králové disponu-
je evidencí dětí vhodných do náhradní 
rodinné péče, evidencí pěstounů na pře-
chodnou dobu, dlouhodobými pěstouny 
či osvojiteli, ale pro malou Lucinku se 
nikdo takový vhodný bohužel z eviden-
ce nevytipoval. Přestože mravenčí práce 
všech sociálních pracovníků kolem Lucin-
ky obnášela nekonečné úsilí, kdy se snaži-
li vhodnou rodinu nalézt, nepodařilo se. 
Krajský úřad kontaktoval i ostatní kraje 

v rámci celé republiky, ale pro dítě, kte-
ré má předpovězenu složitou, ba trnitou 
zdravotní životní dráhu, nebylo v silách 
rodinu nalézt. 

Lucince dál běžel čas, kdy byla bez rodiny, 
ale v zařízení pro zdravotně znevýhodně-
né děti dělala mírné pokroky a pro celé za-
řízení byla sluníčkem. Vyšetření potvrdila 
mnohočetné genetické kombinované vady, 
kdy dívenka téměř nereagovala, v postýlce 
se nepřetáčela, hrozilo krmení sondou.

Hledáním nové rodiny uběhl dlouhý čas. 
Nyní je Lucince 18 měsíců a podařilo se 
pro ni najít pěstouny. Jedná se o zkušené 
pěstouny z jiného kraje, kteří si nejpr-
ve Lucinku brali na krátkodobé pobyty 
domů a naučili se vše potřebné kolem 
péče, která jde ruku v ruce 
s jejím zdravotním stavem. 
První úsměv, který se dle 
lékařů nikdy neměl Lucin-
ce povést, zachytili doma 
samotní pěstouni!

I to byl důvod pokusit se pomocí nové kampaně Staň se náhradním rodičem 
a vytvořením nové webové stránky www.stansenahradnimrodicem.cz 
informovat širší veřejnost o tématu náhradního rodičovství, oslovit 
potencionální zájemce o pěstounskou péči, popř. se zamyslet nad 
tématy, která se v této oblasti vyskytují a diskutují.

Královéhradecký kraj opakovaně pořádá Týden pěstounství 
za účelem přiblížení smyslu pěstounství a vyhledávání dalších 
náhradních rodičů. Do Týdne pěstounství se zapojují všechny 

obce s rozšířenou působností a pořádají 
akce pro veřejnost a pěstouny. Loň-

ský Týden pěstounství byl ukon-
čen Dnem pěstounství v ZOO 

Dvůr Králové nad Labem, 
který moderoval Jan Tuna, 
a svůj příběh přijela povyprá-
vět herečka Nela Boudová se 
svou pěstounskou dcerou Sa-
šenkou.

„Staňte se náhradním rodičem. Nehledáme supermany, ale super mámy a super táty,  

kteří budou tolerantní ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména sourozenecké 

skupiny, děti minoritního etnika, děti starší 8 let, děti zdravotně znevýhodněné.“

Dlouhodobě se nedaří pro více než 200 dětí z Královéhradeckého kraje  

najít náhradní rodiče.

V evidenci Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje je 

aktuálně 13 rodin čekajících 

na svěření dítěte do 

pěstounské péče. Krajský úřad 

nemá žádnou rodinu, která 

by mohla přijmout do rodiny 

dvě a více dětí, dítě starší 8 let 

či dítě zdravotně hendikepované.

Nehledáme supermany, ale super mámy a super táty, kteří 

budou tolerantní ke specifickým potřebám dětí, jako jsou 

zejména sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika, děti 

starší 8 let, děti zdravotně znevýhodněné.V letošním roce se  
Týden pěsTounsTví  

uskuteční 21.–25. 9. 2020.

...díky všem pěsTounům! 
vám, kTeří pěsTouni již jsTe,  

a Těm, kTeří o cesTě pěsTounsTví přemýšlíTe!
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