
Karolínka
a Uzlík

Pěstounská péče 
na přechodnou dobu



Ještě nevím, 
jestli chci, 

aby Karolínku 
někdo adoptoval. 

Ale já to teď určitě 
nezvládnu.

O Karolínku 
se zatím 
postarají 
přechodní 
pěstouni 

a vy budete 
mít čas 

na rozmyšlenou.

Druhý den po porodu ale její maminka odešla z porodnice domů. 
Moc jsem nerozuměl tomu, proč.

Jedno hezké odpoledne se v porodnici narodila holčička 
a maminka jí dala jméno Karolínka.

Ahoj, já jsem Uzlík 
a budu vám vyprávět příběh Karolínky, 

která je ještě maličká a sama by to nedokázala. 
Já jsem byl totiž u všeho.



Karolínka se cítila opuštěně, zůstali jsme spolu v porodnici sami, staraly se o nás sestřičky,
ale to nebylo ono.

Za Karolínkou pak začala do porodnice chodit teta Verča se strejdou Honzou. To jsou ti
pěstouni na přechodnou dobu, díky nim Karolínka nemusí být v kojeneckém ústavu.

Ty jsi ale hezká holčička. 
U nás ti bude dobře, 
než budeme vědět, 

kdo se o tebe 
postará napořád.



Jako každé miminko, i Karolínka potřebovala mít někoho, kdo se s ní tulí, houpe, chová,
krmí. Prostě někoho, s kým se může cítit v bezpečí a teta Verča to uměla skvěle. 

Bylo nám s ní moc fajn.

Teta Verča a strejda Honza si brzy Karolínku odvezli domů.



Teta Verča a strejda Honza s Karolínkou navštěvovali dětskou lékařku, 
která ji kontrolovala, jestli je zdravá a dobře se vyvíjí.

Strejda Honza chodil každý den do práce, ale když přišel, tak tetě Verči pomáhal. 
Bral Karolínku ven na projížďku, což se jí moc líbilo.

Karolínka 
krásně prospívá. 

Přijďte zase 
za měsíc 

na kontrolu.

Máma 
Karolínky dala 

souhlas 
k adopci. 
Brzy vám

představíme 
její 

nové rodiče.



Po nějaké době se sociální pracovnici povedlo najít Karolínce adoptivní rodiče, 
u kterých Karolínka zůstane už napořád.

Máma 
Karolínky dala 

souhlas 
k adopci. 
Brzy vám

představíme 
její 

nové rodiče.

Toto je Zuzka a Tomáš, 
chtějí adoptovat Karolínku.

Těší mě.



Zuzka a Tomáš k nám začali chodit často na návštěvy a seznamovali se s Karolínkou.
Teta Karolínce pořád povídala něco o nové mámě a tátovi.

Karolínka se hrozně 
ráda koupe a taky 
má moc ráda svého 

mazlíka Uzlíka. 
Nerada je 

ale v noci sama.

Budeme jí v noci určitě 
nablízku, už máme v ložnici 

nachystanou postýlku.

Měla jsi pravdu 
s tím

spaním v noci. 
Karolínka 

nejlépe spí, 
když leží 
s námi 

v posteli.



Postupně se o Karolínku čím dál více starala mamka Zuzka a táta Tomáš, ke kterým
se Karolínka nakonec i přestěhovala. Teta Verča byla ale celou dobu Karolínce nablízku, 

než si u mámy a táty dobře zvykla.

Měla jsi pravdu 
s tím

spaním v noci. 
Karolínka 

nejlépe spí, 
když leží 
s námi 

v posteli.

Myslím si, že se 
u nich Karolínka 

bude mít moc dobře.
Taky si myslím.



Karolínce se u nových rodičů žije moc hezky. 
Od malička jí vyprávěli příběh o mamince, 

která ji porodila, o tetě a strejdovi, 
kteří se o ni starali úplně na začátku a o tom, 

jak se s Karolínkou seznámili 
a zůstali s ní napořád.



Rodina

Děti

Bydlení Péče o blízkého

Vzdělávání

Zaměstnání a dluhy


