Tisková zpráva: Podpora podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro
ohrožené děti
Praha, 22. 11. 2016
Organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina plně podporují podnět Rady vlády ČR pro lidská
práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových
služeb těmto dětem z prosince 2015.
Tento podnět byl již dvakrát z jednání vlády odložen. Asociace DAR proto vítá jeho zařazení do
programu vlády zítra, 23. 11. 2016.
„Podnět reaguje na současnou situaci v oblasti péče o ohrožené děti. Musíme vždy jednat
v nejlepším zájmu dítěte a co nejrychleji naplňovat všechny cíle plynoucí z Národní strategie
ochrany práv a dětí (2012) a akčního plánu k jejímu naplnění. Proto považujeme projednání
podnětu a následné přijetí kroků, které zlepší péči o ohrožené děti v České republice, za velmi
naléhavé “, říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina a zkušená odbornice
v oblasti náhradní rodinné péče.
Podnět upozorňuje na tyto základní problémy spojené s rozložením kompetencí do více resortů
(MPSV, MZ, MŠMT), které brání rozvoji systému péče o ohrožené děti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Neexistuje meziresortní shoda na koncepci rozvoje systému péče o ohrožené děti.
Neefektivní spolupráce resortů v rámci současného systému.
Důsledkem resortismu je vysoká nepřehlednost a složitost systému péče o ohrožené děti.
Nepropustnost systému jde proti zájmu dítěte.
Roztříštěnost systému přímo způsobuje navyšování nákladů na systém.
Sledování souhrnných statistických dat a vyhodnocování efektivity péče je nemožné.

Sjednocení problematiky do gesce jednoho ministerstva dokáže rychle řešit problém nejednotné
koncepce a neefektivní spolupráce jednotlivých částí systému, což umožní zahájit řešení ostatních
problémů.
Podnět dále navrhuje postupné snižování kapacit zařízení pobytové péče o ohrožené děti, ale i
možnosti legislativně omezit umisťovat děti do 7 let věku v zařízeních kolektivní péče.
„ Za zásadní považuji především sjednocení systému péče o ohrožené děti a legislativní ukotvení
věkové hranice omezující umisťování dětí mladších 7 let do ústavní péče“ doplňuje PhDr. Věduna
Bubleová.

Na webových stránkách Asociace Dítě a Rodina (www.ditearodina.cz) jsou k dispozici materiály
(mapy a infografiky), poskytující všeobecný přehled o dětských domovech, dětských domovech pro
děti do 3 let věku a zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc. Jedná se především o informace
týkající se kapacit a aktuálních obsazeností (údaje z května a června 2016) a dále o negativních
dopadech ústavní péče na vývoj dětí.
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