TISKOVÁ ZPRÁVA

Otevřený dopis vládě: 15 000 lidí podpořilo snahu odborníků
zrušit kojenecké ústavy v ČR
• Asociace Dítě a Rodina apeluje na novou vládu otevřeným dopisem: legislaSvní změny k transformaci systému péče o ohrožené děS čekají na schválení od roku 2012
• Asociace spusSla na adrese www.peSce-kojeneckyustav.cz peSci, která během rekordně krátké
doby tří měsíců dosáhla svého cíle: podpisu 15 000 hlasů
• Hlavní apel na vládu: uzákonit věkovou hranici pro umisťování dě^ do ústavů a sloučit problemaSku péče o ohrožené děS pod jedno ministerstvo

Praha, 2. července 2018 – Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o děE, se
dnes obráEla na nově jmenovanou vládu s žádosJ o urgentní vyřešení umisťování nejmenších děJ do ústavní péče, které je v rozporu se zájmem ohrožených děJ, mezinárodní praxí i doporučeními odborníků.
„Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dě@,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Otevřeným dopisem jsme se tedy obráGli na vládu, aby se příslušní ministři této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosG přislíbeno.“
Hlavními požadavky jsou příprava zákona, který zabrání umisťování děJ do kojeneckých ústavů a dětských
center, jako je tomu v řadě evropských zemí, a dále příprava návrhu na sloučení problemaEky péče o ohrožené děE pod jedno ministerstvo, aby se zjednodušily, zrychlily a zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děE
souvisejí. Stejná změna již s úspěchem proběhla například na Slovensku.
Transformaci systému schválila váda již v roce 2012
Transformaci systému péče o ohrožené děE pro celou Českou republiku schválila vláda již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv děJ a v akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud však nebyla realizována.
I podle usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva je znepokojivé, že v
České republice není legislaEvně omezena možnost ústavní péče o děE předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám děJ, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici OSN o náhradní péči o děE.
„Výbor již v roce 2015 doporučil, aby byla legislaGvně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dě@
do 7 let,“ připomíná Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Nadace Sirius, která
se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děE.
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Veřejnost proS ústavům: 15 000 hlasů za tři měsíce
Zájem veřejnosE o toto téma ukazuje i peEce, kterou Asociace Dítě a rodina spusEla v průběhu března na
adrese www.peEce-kojeneckyustav.cz. Podpisová akce proE umisťování nejmenších děJ do kojeneckých
ústavů překonala po přibližně třech měsících hranici 15 000 hlasů, kterou si autoři stanovili jako cíl pro oslovení poliEků.
„Jestliže dosud nebyly na rozdíl od zahraničí v České republice vyslyšeny hlasy odborníků, snad poliGky rozhýbe hlas veřejnosG. Více než 15 000 hlasů v tak krátké době jasně říká, že lidé nejsou se současným stavem
spokojeni,“ zdůrazňuje Dana Lipová.

– KONEC –

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vyhlásila peGci proG umisťování nejmenších dě@ do ústavní péče na adrese www.peGcekojeneckyustav.cz. Asociace je sdružením respektovaných organizací působících v oblasG péče o ohrožené děG. Svými
akGvitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se
ocitly v ob@žné situaci. Asociace sdružuje desítky společnos@, mimo jiné Centrum pro dítě a rodinu, 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 děG.

Kontakt:
Mgr. Michael Kudela (Eskový servis)
Tel.: +420 777 663 118
e-mail: michael.kudela@ditearodina.cz

Ing. Anna Krbcová (tajemnice)
Tel.: +420 257 712 944 / +420 603 402 309
e-mail: anna.krbcova@ditearodina.cz

Otevřený dopis vládě je přílohou této Sskové zprávy nebo ke stažení zde:
hrp://www.ditearodina.cz/pro-media/Eskove-zpravy
Informace o peSci proS umisťování nejmenších dě^ do ústavní péče a její plné znění najdete zde:
hrps://www.peEce-kojeneckyustav.cz

Stránka 2 z 2

