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V Praze, 2. července 2018
Otevřený dopis vládě:
Žádost o legislaRvní změny, které zamezí umisťování nejmenších děU do ústavní péče

Vážený pane premiére,
vážení páni ministři práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem, v němž apelujeme na nesplnění závazku předchozí vlády ve věci
transformace systému péče o ohrožené děC. Žádáme Vás o bezodkladné přijeU legislaRvních změn, které
zamezí umisťování nejmenších děU do ústavní péče.
V souvislosC s touto žádosE vznikla před třemi měsíci internetová peCce, kterou do dnešních dní podepsalo
přes 15 000 občanů České republiky a v níž podepsaní podporují naši snahu o pomoc ohroženým dětem
prostřednictvím nutných legislaCvních změn.

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, ve které je stále běžnou praxí umisťovat nejmenší děR do
ústavní péče. Výzkumy o vývoji mozku dítěte a většina odborníků napříč systémem se shodují, že ústavní
výchova v raném věku vážně poškozuje psychický vývoj dítěte. Navzdory dobré zdravotní péči, materiálnímu
vybavení a obětavému personálu nejsou ústavy schopny naplnit psychické a sociální potřeby děE a zajisCt
tak podmínky pro jejich zdravý psychický vývoj.
Dlouhé roky jsme ztraCli diskuzí o něčem, co je vědecky i mnohaletou zkušenosE vyspělých zemí ověřeno.
Pro dítě je v prvních letech života zcela zásadní zažít blízký a bezpečný vztah s dospělým. Nejde zde o
poliCku ani lobbing zájmových skupin, ale o konkrétní děC, kterým běží čas velmi rychle. Proto Vás žádáme,
abyste se akCvně podíleli na řešení této problemaCky a zasadili se o přijeE odpovídajících legislaCvních
změn, které povedou k zakotvení věkového limitu sedmi let, pod který nebude možné umisťovat děC do
ústavů.
V loňském roce bylo do kojeneckých ústavů umístěno více než 1550 děU mladších 3 let. U dvou třeRn děU
je důvodem sociální situace rodiny nebo nekompetentnost rodičů se o ně postarat. Primárně je tedy
nutné podpořit rodiče pomocí rozvoje a podpory komunitních služeb tak, aby se o své dítě uměli postarat a

dítě nemuselo být umístěno mimo rodinu. V případech, kdy dítě u svých vlastních rodičů nemůže zůstat, je
nezbytné zajisCt mu rodinu náhradní.
Tento postup nejen odpovídá legislaCvě České republiky i mezinárodním úmluvám, ale zejména naplňuje
nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu.
Navrhované legislaRvní kroky jsou následující:

- Připravit návrh zákona, který zabrání umisťování děE do sedmi let do ústavní péče, tak jako je tomu v
řadě evropských zemí;

- Připravit návrh na sloučení problemaCky péče o ohrožené děC pod jedno ministerstvo, aby se
zjednodušily, zrychlily a v neposlední řadě i zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děC souvisejí,
například pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako je tomu na Slovensku a v dalších zemích.

Jako sdružení předních organizací působících v oblasC péče o ohrožené děC jsme připraveni poskytnout
veškeré informace, podporu nebo odborné podklady, které povedou k urychlenému vyřešení současného
stavu, kdy jsou děC každý den umisťovány do ústavů, v 7 z 10 případů zcela zbytečně. Mnohokrát bylo
doloženo, že jsou v této souvislosC zbytečně vynakládány prostředky na nákladnou ústavní péči, která v
oblasR psychického i zdravotního vývoje navzdory tomu selhává, sekundárně se vytvářejí společenské
problémy kvůli vysokému počtu děE v ústavech a dětských domovech, odkud je vstup do běžného života
vždy těžší než ze zázemí rodiny.

Vážený pane premiére, vážení páni ministři,
žádáme vás, abyste při svém rozhodování zohlednili osudy těchto děE, doporučení odborníků o nápravu
zastaralé legislaCvy a také mínění veřejnosC podložené více než 15 Csíci sesbíranými hlasy. Žádáme o
bezodkladné legislaCvní změny, které ukončí opakované přísliby a naopak přinesou potřebné změny. Jsme
připraveni vás v této věci maximálně podpořit a domníváme se, že je vhodné osobní setkání v této věci,
neboť se jedná o komplexní problemaCku dotýkající se více oblasE.

S pozdravem

PhDr. Věduna Bubleová,
předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením respektovaných organizací působících v oblasA péče o ohrožené děA. Svými
akAvitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se
ocitly v obKžné situaci. Asociace sdružuje desítky společnosK, mimo jiné Centrum pro dítě a rodinu, Nadaci Sirius,
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 děA.

