TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace Dítě a Rodina se ostře ohrazuje proti záměru sloučit
odbory na Ministerstvu práce a sociálních věcí
• Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo Vládě ČR záměr zrušit odbory rodinné
politiky a politiky stárnutí a dále odbor ochrany práv dětí a sloučit je do jednoho odboru
• Již dnes je situace v činnosti odboru ochrany práv dětí nedostatečná, snížením stavů a
sloučením pod oblast rodinné politiky se situace ohrožených dětí ještě zhorší
• Je to jasný signál k omezení péče o ohrožené děti, což je v přímém rozporu s Národní
strategií ochrany práv dětí, přijatou již v roce 2012

Praha, 15. listopadu 2018 – Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o
ohrožené děti, se ostře ohrazuje proti záměru sloučit specializované odbory na Ministerstvu práce a
sociálních věcí. Pod jeden odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí se má dostat zcela rozdílná agenda
dosavadních odborů ochrany práv dětí, rodinné politiky a politiky stárnutí. Návrh přednesla k projednání
tento týden ministryně Jana Maláčová.
Navrhované změny zhorší ochranu ohrožených dětí
„Tento návrh zcela postrádá smysl a jde proti činnosti jednotlivých odborů,“ vysvětluje PhDr. Věduna
Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina a odbornice v oblasti náhradní rodinné péče. „Rozumíme
potřebě snižovat stavy ve státní administrativě, ale konkrétně odbor ochrany práv dětí je již dnes
poddimenzován a náročnou agendu uspokojivě nezvládá.“
Mezi problémy, které již nejsou dlouhodobě uspokojivě řešeny, patří umisťování dětí do ústavů, odchody
dětí znáhradní péče, počet a kvalita pěstounů, financování Zařízení pro děti vyžadujících okamžitou
pomoc (ZDVOP) a další specializované aktivity. Spolupráce ministerstva s krajskými úřady je kvůli nízké
kapacitě zcela nedostatečná a sloučením do jednoho odboru bude situace ještě horší.
Ministerstvo jedná v rozporu s Národní strategií ochrany práv dětí
Sociálně-právní ochrana dětí je specifická oblast, která není součástí rodinné politiky. 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 a soustředí se na podpůrné programy pro
funkční rodiny.
„Navrhovaný krok proto hodnotíme jako krátkozraký a nesystémový, který naopak může vést k dalším
potížím v oblasti ochrany ohrožených dětí, s ohledem na protichůdné cíle obou odborů i ke střetům uvnitř
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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,“ doplňuje PhDr.
Věduna Bubleová.
Asociace Dítě a Rodina opakovaně upozorňuje 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. Česká republika v současnosti kvůli nedostatečné ochraně práv dětí čelí několika
stížnostem u Rady Evropy.
– KONEC –

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 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 dětí najdete zde:
http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy
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