Reakce k článku „Výzkum: Dočasné umisťování k pěstounům dětem škodí“
Za Asociaci Dítě a Rodina,z.s. bychom se rádi vyjádřili k výzkumu, který byl tématem článku „Výzkum:
Dočasné umisťování k pěstounům dětem škodí“, zveřejněném 28. 6. 2016 na www.ceskenoviny.cz a
www.denik.cz.
S uvedeným závěrem výzkumu paní Ireny Sobotkové nesouhlasíme. Přechodná pěstounská péče není
prosazovaná na úkor péče dlouhodobé. Naopak, v rámci náhradní rodinné péče systém podporuje
nejlepší zájem dítěte a tím je co nejrychlejší umístění do dlouhodobé, trvalé péče pěstounů nebo
osvojitelů. V situaci, kdy je dítě odebrané z vlastní rodiny, musí být neprodleně umístěno do jiné péče.
Je-li možné umístit jej okamžitě do péče trvalé, je to nejlepší možné řešení. V mnoha případech však
dítě do trvalé péče náhradní rodiny okamžitě umístit nelze. Důvodem je například to, že je předpoklad,
že se po zavedení podpůrných opatření vrátí do péče vlastní biologické rodiny, případně je třeba
vyhledat vhodnou pěstounskou nebo osvojitelskou rodinu. Na přechodnou dobu se tedy nabízejí dvě
varianty – ústavní péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. Více než 60 let odborných výzkumů
prokazuje, že ústavní péče má negativní dopad na vývoj dítěte a zejména v nízkém věku může mít
závažné důsledky na rozvoj mozku a na schopnost dítěte vytvářet vztahovou vazbu s jinou osobou.
Navíc často možnost trvalého umístění oddalují také dlouhé rozhodovací lhůty soudů.
Přechodná pěstounská péče má svoji roli v systému jako akutní a krátkodobé řešení krizové situace
dítěte, které se ocitlo mimo svoji biologickou rodinu. Je preferována před péčí ústavní, nikoliv tedy před
péčí dlouhodobou.
Jako Asociace zastáváme názor, že dítě by mělo vyrůstat ideálně ve své biologické rodině. Pokud se tato
rodina dostane do problémů, měl by zafungovat sociálně podpůrný systém a rodině pomoci problémy
vyřešit. Pak by k odebírání či odložení dětí nemuselo docházet.
Vyvozovat závěry o škodlivosti přechodné pěstounské péče na základě rozhovorů s lidmi, kteří jí
neprošli, považujeme přinejmenším za nešťastné. Institut pěstounské péče na přechodnou dobu se
objevil v roce 2006 a až na výjimky je reálně používán od roku 2013. Respondenti průzkumu
s uvedeným průměrným věkem 27,5 roku jí tedy nemohli projít. Pěstounská péče doznala změn na
základě novely zákona o sociálně-právní ochraně účinné od 1.1. 2013. Změnily se podmínky a zvýšily se
nároky na pěstouny. Děti, které jsou přemisťovány z přechodné pěstounské péče do trvalého umístění,
jsou navíc na proces stěhování a změny připravovány, aby pro ně změna byla co nejméně zatěžující. To
se v dobách minulých nedělo, zatímco dnes je to běžně používanou praxí v oblasti náhradní rodinné
péče.
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