TISKOVÁ ZPRÁVA

Zajištění prostředků na sociální sluby je dobrou zprávou pro
ohroené děti, nestabilita můe mít dalekosáhlé následky
• Omezení prostředků by zásadně ovlivnilo funkci preventivních slueb v dlouhodobě
podfinancované oblasti sociální pomoci rodinám a sociálně-právní ochranu dětí
• Nejistota v oblasti financování sociálních slueb je do budoucna neakceptovatelná,
důsledky by byly váné i kvůli riziku odchodu kvalifikovaných pracovníků
• Asociace Dítě a Rodina vyzývá k systémovému zajištění financování
Praha, 10. června 2019 – Asociace Dítě a Rodina, sdruující desítky organizací věnujících se péči o
ohroené děti, vítá dohodu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a ministryně financí
Aleny Schillerové (ANO) o zajištění prostředků na sociální sluby v krajích. Zároveň ale apeluje na
systémové zajištění financování této dlouhodobě podfinancované oblasti.
Omezení financí by vedlo k zásadnímu omezení preventivních slueb v oblasti sociální pomoci rodinám a
dotklo by se i sociálně-právní ochrany dětí. Negativní důsledky takového rozhodnutí by byly dalekosáhlé.
A to jak v oblasti podpory ohroených dětí, tak kvůli riziku odchodu kvalifikovaných pracovníků.
Sociální pracovníci se věnují dětem ohroeným týráním, ale i tragickým rodinným situacím
„Sociální pracovníci financování z rozpočtů krajů hrají zcela zásadní roli v práci s rodinami v nouzi. Jsou
první, kteří pomáhají bezprostředně poté, co se vyskytne problém,“ připomíná PhDr. Věduna Bubleová,
předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, která se péči o ohroené děti dlouhodobě věnuje. „Jedná se nejen o
práci v prostředí, kde dětem hrozí týrání nebo zanedbání péče, ale také o tragické rodinné situace, kdy se
dítě například po úrazu, nemoci nebo úmrtí rodiče ocitne zcela bez pomoci.“
Nedostatek financí nebo nejistota ohledně dlouhodobého financování přitom můe vést jak k omezení
péče, tak k odchodu kvalifikovaných pracovníků.
„V případě nouze je nutná především rychlá pomoc. Ji dnes se potýkáme s tím, e pomoc rodinám není
v některých oblastech dostupná vůbec, jinde má nedostatečnou kapacitu, take se na ni čeká neúměrně
dlouho,“ varuje PhDr. Věduna Bubleová. „Nejistota v oblasti financování tuto situaci jen zhoršuje.“
Podfinancování základní pomoci je zcela proti systému: vede k umisťování do ústavů
V současné době jde v rámci veřejných rozpočtů v systému péče o ohroené děti pouhých 8 % na
prevenci, naopak nejvyšší podíl (42 %) na institucionální péči. Tento poměr by měl být přitom
obrácený. Tok peněz by se měl nasměrovat ke komplexním podpůrným slubám pro rodiny, aby nebylo
potřeba zajišťovat finančně mnohem náročnější a méně efektivní ústavní péči.
Zajištění prvotní pomoci v oblasti péče o rodiny a děti je zcela zásadní pro to, aby dítě mohlo vyrůstat ve
stabilní rodině. V řadě případů jsou k tomu potřeba sluby, jejich financování je dlouhodobě ohroeno.
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Selhání na začátku tohoto procesu můe vést k zanedbávání péče o dítě, ohroení jeho vývoje a
fungování rodiny a k samotnému odebrání dítěte.
V místech, kde chybí zázemí této primární péče, dochází k opatřením, která jsou mnohem nákladnější:
jde zejména o dlouhodobé umisťování do ústavů, zvýšené riziko kriminality dospívajících a podobně.
Tyto kroky přitom z hlediska vývoje dítěte či dospívajícího mohou mít trvalé následky na jeho ivot.
– KONEC –

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdruením respektovaných organizací působících v oblasti péče o ohroené děti.
Svými aktivitami naplňují přání, aby kadé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem,
které se ocitly v obtíné situaci. Asociace sdruuje 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 sdětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinnou péči.

Kontakt:

Mgr. Michael Kudela (tiskový 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

Tiskové zprávy k tématu ochrany ohroených dětí najdete zde:
http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy
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