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Nejlepší zájem dítěte
Zájem dítěte je zmiňován v čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte:

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované
veřejnými, nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“
Jednat v duchu „nejlepšího zájmu dítěte“ znamená hledat taková rozhodnutí a cesty pro řešení krizové
situace ohroženého dítěte, které jsou v souladu s prosazováním a ochranou práv dítěte a které jsou
založeny na:
-

znalosti všech dostupných a objektivních informací o ohroženém dítěti,
dodržování práva a zájmu druhých stran, tj. rodičů, příbuzných, zainteresovaných institucí,
nalezení co nejefektivnější cesty vyřešení situace pro dítě jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého
hlediska.

Řešení krizové situace ohroženého dítěte v duchu „nejlepšího zájmu dítěte“ je individuálním procesem,
který by měl vést kvalifikovaný profesionál. Při jeho řešení by měly být posuzovány tyto pro dítě důležité
aspekty:
1.
2.
3.
4.

Názor a přání dítěte.
Stanoviska, názory a přání rodiny dítěte, jejich emocionální vztah k dítěti a jejich možnosti.
Zajištění stabilního a bezpečného prostředí pro dítě.
Zjištění potenciálních následků odebrání dítěte a možnosti opětovného začlenění dítěte zpět do
rodiny.
5. Specifické potřeby dítěte související s psychickým či mentálním postižením či dalšími individuálními
vlastnostmi dítěte a okolnostmi dané situace.
6. Národnost dítěte, jeho náboženská příslušnost, kulturní a jazykový původ. Měla by být zajištěna
kontinuita ve výchově a kontakt s dětskou komunitou. Dítě by mělo být včas a postupně
připravováno na přechod do samostatného života.
Všechna předpokládaná navrhovaná řešení krizové situace by měla být znovu posouzena z hlediska
uvedených aspektů a mělo by být odpovědně vybráno nejlepší řešení. Jedině tak je možno jednat v
„nejlepším zájmu dítěte“.

Zdroj:
CELCIS Centre for excellence for looked after children in Scotland:
Moving Forward: Implemantation the „Guidelines for the Alternative Care of Children“
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