
Dítě 
se specifickými potřebami

O Markétku (5 let) a Petra (7 let) se starala maminka, zatímco otec pracoval 
v zahraničí. Matka péči o děti však postupně přestávala zvládat, dětem se 
nevěnovala, neměly co jíst. Otec se odmítal vrátit zpátky do země. Protože 
se matka nedokázala o děti postarat, musely být umístěny do zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc. Petr se zlobil na svého otce, kterého neměl 
poblíž, býval často agresivní vůči lidem i dětem kolem sebe. Pravidelně 
navštěvoval psychiatra, který mu naordinoval léky. Markétka na sebe často 
upozorňovala křikem a plakala. 

Rodina o děti nejevila zájem, proto byli osloveni Jitka a Marek – pěstouni. 
Postupně se s dětmi seznamovali v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, trávili společně volný čas formou hostitelské péče. Pěstouni si za 
podpory a pomoci doprovázející organizace převzali děti do pěstounské péče. 
Žadatelé jsou trpěliví lidé, kteří se nenechali odradit. Markétka i Petr 
jsou pořád temperamentní děti, ale již dokážou respektovat dospělé 
osoby, pravidla. Láskyplné přijetí jim pomohlo se uklidnit.
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 Pro více informací navštivte

Vojta se narodil jako druhý z dvojčat. Když mu bylo 6 měsíců, utrpěl úraz hlavy 
spojený s krvácením do mozku. Jeho vývoj se výrazně zpomalil a rodina již 
postupně výchovu a péči o postižené dítě nezvládla a Vojta se ocitl v dětském 
domově. Paní Jana již v průběhu přípravy uvažovala o tom, že by přijala i dítě 
s postižením. Proto souhlasila se setkáním s Vojtou v dětském domově.  Po 
několika setkání v dětském domově se Jana rozhodla, že si Vojtu vezme domů.

Nyní je Vojtovi 11 let, navštěvuje 3. třídu pro žáky se středně těžkým 
mentálním postižením. Díky pomoci pěstounky Jany se však Vojta dokáže 
o sebe postarat, nají se sám, umí se obléct i obout boty, ustlat postel, 
zvládne základní hygienu. Vojta je v péči pěstounky veselý a dobře 
naladěný. U Jany je šťastný. Už jsou rodina.

Hlavně tyto děti potřebují Vaši péči.

Kampaň Dejme dětem rodinu je podpořena v rámci projektu 

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.


