22. března 2017
Vážený pane premiére,
rádi bychom Vás tímto otevřeným dopisem vyzvali k rychlému a efektivnímu
řešení situace dětí v kojeneckých ústavech a požádali Vás o schůzku v dané
věci. Dnes bohužel vláda znovu odložila schválení Akčního plánu k naplnění
Národní strategie ochrany práv dětí na již probíhající období 2016–2020
a také schválení novely o sociálních službách klíčové pro sjednocení služeb.
Naše otevřená iniciativa Dobrý start na včerejší tiskové konferenci
odstartovala kampaň Z rodiny doletí dál, jejímž cílem je upozornit právě na
závazek vlády přijmout zákon stanovující věkovou hranici pro umisťování
dětí do ústavů a připravit sloučení péče o ohrožené děti pod jedno
ministerstvo. V zájmu tisíců dětí, které start svého života musí prožívat bez
milující rodiny, trváme na bezodkladném naplnění tohoto závazku.
Dovolujeme si připomenout, že o schůzku s Vámi jsme poprvé žádali už
v lednu, doposud bezúspěšně. Obracíme se na vás znovu, a to spolu s více než
50 známými osobnostmi, 7500 tisíci signatáři naší petice za omezení
ústavní péče pro nejmenší děti, desítkami organizací chránících práva dětí
a tisíci podporovateli z řad veřejnosti na sociálních sítích.
Vážený pane premiére, domníváme se, že v této chvíli jste právě Vy tím, kdo
může pro děti v kojeneckých ústavech udělat nejvíce. Prosíme Vás proto a
veřejně Vás vyzýváme, abyste dal ministrům Vlády ČR v nejbližší době jasný
pokyn k zahájení kroků vedoucích ke sjednocení péče.
Nikomu z nás nejsou příběhy ohrožených dětí lhostejné a věříme, že ani Vám
ne. Dejte to prosím nyní otevřeně najevo.
S pozdravem,
Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny
Linda Jablonská a Irena Hejdová, autorky filmu V nejlepším zájmu dítěte
Klára Laurenčíková, předsedkyně Výboru pro práva dítěte
zakládající členové iniciativy Dobrý start
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tisková zpráva k zahájení kampaně Z rodiny doletí dál
petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti
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Podporovatelé kampaně
Asociace Dítě a Rodina
Síť pro rodinu
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
SOS dětské vesničky
Amalthea
Rozum a Cit
Vteřina poté
Nadační fond J&T
Centrum pro dítě a rodinu Valika
Děti patří domů
Barevný svět dětí

Latus pro rodinu
Centrum J. J. Pestalozziho
Cestou necestou
STŘED
Centrum pro rodinu Náruč
Salinger
Prevent 99
ÚSMĚV
RC Routa
DaR – Centrum pro dítě a rodinu
Návrat (SK)

Adam Gebrian | architekt
Albert Černý | zpěvák
Andrea Verešová | modelka
Anita Krausová | herečka
Anna Geislerová | herečka
Bára Basiková, zpěvačka
Bára Poláková a Pavel Liška |
herečka a zpěvačka, herec
Barbora Fabiánová | produkční
Berenika Kohoutová | herečka
Dita Pecháčková | autorka kuchařek
Ester Geislerová | produkční
Halka Třešňáková | herečka
Helena Třeštíková | režisérka
Gabriela Filippi | herečka
Irena Hejdová | scenáristka
Ivan Trojan | herec
Ivana Jirešová | herečka
Jakub Polanka | módní návrhář
Jakub Žáček | herec
Jana Bernášková | herečka
Jana Plodková | herečka
Jiří Havelka | herec a režisér
Jiří Vyorálek | herec
Jitka Schneiderová | herečka
Kamila Špráchalová | herečka
Kateřina Sokolová | modelka

Klára Vytisková | zpěvačka
Lenka Krobotová | herečka
Linda Bartošová | novinářka
Linda Jablonská | režisérka
Markéta Stehlíková | herečka
Martha Issová | herečka
Michaela Maurerová | herečka
Michal Dvořák | hudebník
Milan Cais | výtvarník a hudebník
Monika Drápalová | módní
návrhářka
Pavel Pafko | chirurg
Petra Nesvačilová | herečka,
režisérka
Petra Soukupová | spisovatelka
Renata Langmannová | modelka
Robert Vano | fotograf
Roman Šebrle | moderátor,
olympijský vítěz v desetiboji
Rut Kolínská | zakladatelka hnutí
mateřských center Síť pro rodinu
soubor Dejvického divadla
Tomáš a Tamara Klusovi | zpěvák a
zpěvačka
Tomina Jeřábek | herec
Václav Neužil | herec
Vlastina Svátková | herečka
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