V Praze, 15. listopadu 2018
Otevřený dopis vládě:
Žádost o přehodnocení transformace odboru rodinné politiky a odboru ochrany práv dětí na
Ministerstvu práce a sociálních věcí

Vážený pane premiére,
vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem, v němž žádáme o přehodnocení transformace sekcí na
Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Zásadně nesouhlasíme s navrženým zrušením odborů rodinné politiky a politiky stárnutí a dále
ochrany práv dětí a zřízením nového odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. Jako
Asociace Dítě a Rodina, která se systematicky věnuje péči o ohrožené děti, vnímáme tuto oblast
jako dlouhodobě nedostatečně ošetřenou ze strany legislativy a v připravovaných krocích
vidíme další zhoršení situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Rozumíme argumentu o nutnosti snižování stavu státních zaměstnanců, oblast sociálně-právní
ochrany dětí je však dlouhodobě pod kapacitou a nezvládá náročnou agendu. Narůstají zde
problémy, které nejsou uspokojivě řešeny (umisťování dětí do ústavů, odchody dětí z náhradní
péče, počet a kvalita pěstounů, financování ZDVOP a doprovázení atd.), spolupráce s krajskými
úřady je kvůli nízké kapacitě zcela nedostatečná. Sloučením do jednoho odboru bude situace
ještě horší než nyní.
Sociálně-právní ochrana dětí je specifická oblast, která nemá s ostatními obory mnoho
společného. SPOD není součástí rodinné politiky a má zcela samostatnou agendu. Věnuje se
pomoci dětem, které se dostanou do ohrožení, a hájí práva dítěte.
Rodinná politika má naprosto odlišné zaměření, řeší preventivní podporu funkčních rodin, hájí
práva rodičů, je zaměřena na slaďování pracovního a osobního života. Soustředí se na podpůrné
programy pro funkční rodiny.

Jako odborníci v této oblasti si nedokážeme představit jediný přínos takového spojení, kromě
naznačované úspory výdajů na zaměstnance, která je ale nepřijatelná v této, nyní už tak
poddimenzované oblasti.
Navrhovaný krok proto hodnotíme jako krátkozraký a nesystémový, který naopak může vést k
dalším potížím v oblasti ochrany ohrožených dětí a s ohledem na protichůdné cíle obou odborů
ke střetům uvnitř navrhovaného oddělení. Tento návrh vnímáme jako jasný signál snížení
priority řešit situaci v péči o ohrožené děti, což je v přímém rozporu s dříve přijatou Národní
strategií ochrany práv dětí.
Opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že ačkoliv Vláda ČR přijala již v roce 2012 Národní
strategii ochrany práv dětí, stále nedošlo k jejímu naplnění. Stav péče o ohrožené děti v České
republice odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici
OSN o náhradní péči o děti.
Navrhovaná změna je další z řady kroků, které nejen že Českou republiku neposouvají blíže k
rozvinutým evropským zemím, ale vracejí nás zpět.

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,
žádáme vás, abyste přehodnotili plány ohledně transformací na Ministerstvu práce a
sociálních věcí a v souladu s doporučeními odborníků zachovali oblast sociálně-právní ochrany
dětí jako samostatný odbor. Dejme ohroženým dětem prioritu!

S pozdravem
PhDr. Věduna Bubleová,
předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných organizací působících v oblasti péče o
ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném
prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné situaci. Asociace sdružuje
desítky společností, mimo jiné Nadaci Sirius, Nadaci J&T, Amaltheu, organizaci Lumos,
společnost Rozum a cit, SOS dětské vesničky, Středisko náhradní rodinné péče a mnoho dalších
organizací spolupracujících s dětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinou péči o děti.

