
 
 
 
 

 

29. června 2017 

 

Vážený pane ministře, 
dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o schůzku k tématu zkvalitnění systému 
péče o ohrožené děti. Postoj Vašeho ministerstva bezprostředně ovlivňuje 
desítky tisíc příběhů ohrožených dětí, jejichž značná část bohužel nyní 
vyrůstá v dětských domovech a dalších ústavních zařízeních. Rádi bychom se 
proto seznámili s Vaší strategií na zlepšení tohoto smutného stavu. 
 
Ztotožňujeme se ze závěry Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská 
práva a domníváme se, že ke skutečnému zlepšení péče o ohrožené děti 
nedojde bez sjednocení systému pod jedno ministerstvo. Česká republika je 
dnes jednou z posledních čtyř evropských zemí, v nichž je systém roztříštěný 
mezi tři ministerstva. To bohužel neumožňuje jeho systémovou transformaci, 
efektivní řízení ani financování. Kvůli své složitosti systém také není schopen 
poskytovat dětem včasnou a účinnou pomoc. 
 
S iniciativou Dobrý start jsme už snesli řadu argumentů pro prospěšnost 
alternativ ústavní péče. Jsme hrdí, že máme v našem snažení podporu 
odborné i laické veřejnosti i hlas 7800 signatářů naší petice za omezení 
ústavní péče pro nejmenší děti. Stojí za námi i více než padesátka známých 
osobností včetně profesora Pavla Pafka, režisérky Heleny Třeštíkové, herce 
Ivana Trojana a řady dalších osobností české kulturní i sociální sféry. 
 
Děkujeme Vám za Vaši ochotu věnovat se tomuto řadu let přehlíženému, ale 
ze společenského hlediska zásadnímu tématu. Pro více informací si 
dovolujeme Vás odkázat na naše webové stránky www.dobrystart.cz a jsme 
k dispozici pro jakékoliv další dotazy. 
 

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 

 

www.dobrystart.cz 

 

• tisková zpráva k zahájení kampaně Z rodiny doletí dál  
• petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti 

 
 
 
 

 

www.dobrystart.cz 

http://www.dobrystart.cz/
http://dobrystart.cz/cms/dobrystart/press/TZ-Dobry-start-21-3-2017.pdf
http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html


 
 
 

 

Podporovatelé kampaně 

 

Asociace Dítě a Rodina Latus pro rodinu  
Síť pro rodinu Centrum J. J. Pestalozziho 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cestou necestou 

SOS dětské vesničky STŘED 

Amalthea Centrum pro rodinu Náruč  
Rozum a Cit Salinger 

Vteřina poté Prevent 99  
Nadační fond J&T ÚSMĚV 

Centrum pro dítě a rodinu Valika RC Routa  
Děti patří domů DaR – Centrum pro dítě a rodinu 

Barevný svět dětí Návrat (SK) 
Centrum Sámovka 
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno 
ASTOS 
Slezská diakonie 
 
 

Adam Gebrian | architekt Klára Vytisková | zpěvačka  
Albert Černý | zpěvák Lenka Krobotová | herečka 

Andrea Verešová | modelka Linda Bartošová | novinářka 

Anita Krausová | herečka Linda Jablonská | režisérka 

Anna Geislerová | herečka Markéta Stehlíková | herečka  
Bára Basiková, zpěvačka Martha Issová | herečka 

Bára Poláková a Pavel Liška | Michaela Maurerová | herečka 

herečka a zpěvačka, herec Michal Dvořák | hudebník 

Barbora Fabiánová | produkční Milan Cais | výtvarník a hudebník  
Berenika Kohoutová | herečka Monika Drápalová | módní 
Dita Pecháčková | autorka kuchařek návrhářka 

Ester Geislerová | produkční Pavel Pafko | chirurg 

Halka Třešňáková | herečka Petra Nesvačilová | herečka,  
Helena Třeštíková | režisérka režisérka 

Gabriela Filippi | herečka Petra Soukupová | spisovatelka 

Irena Hejdová | scenáristka Renata Langmannová | modelka 

Ivan Trojan | herec Robert Vano | fotograf  
Ivana Jirešová | herečka Roman Šebrle | moderátor, 
Jakub Polanka | módní návrhář olympijský vítěz v desetiboji 
Jakub Žáček | herec Rut Kolínská | zakladatelka hnutí 
Jana Bernášková | herečka mateřských center Síť pro rodinu 

Jana Plodková | herečka soubor Dejvického divadla  
Jiří Havelka | herec a režisér Tomáš a Tamara Klusovi | zpěvák a 

Jiří Vyorálek | herec zpěvačka 

Jitka Schneiderová | herečka Tomina Jeřábek | herec 

Kamila Špráchalová | herečka Václav Neužil | herec 

Kateřina Sokolová | modelka Vlastina Svátková | herečka 
David Vávra | herec a architekt 
Vojtěch Bernatský | moderátor 
Naďa Konvalinková | herečka 
Petr a Gabriela Koukalovi | sportovci 
Jiří Macháček | herec 
Veronika Arichteva | herečka 
Nikol Štíbrová | herečka 
Martina Pártlová | zpěvačka 
 
 
 

 

www.dobrystart.cz 


