
DŮLEŽITÉ

Nezapomeňte do psaní premiérovi a poslancům doplnit, že pro skutečnou
ochranu dětí je potřeba přijmout novelu zákona o sociálně-právní ochraně
dětí (sněmovní tisk 911) a s ní i tyto tři pozměňovací návrhy:

● č. 8504 poslankyň Válkové, Richterové a dalších (od roku 2024 zákaz
umisťování všech dětí do 3 let do ústavní péče s výjimkou sourozenců
a dětí s těžkým postižením)

● č. 8551 poslance Juchelky a Dolínka nebo č. 8470 poslankyně Richterové
(navýšení finanční podpory pěstounům)

● č. 8500 poslance Dolínka (navýšení odborné podpory pro pěstouny -
rozvoj doprovázejících organizací)

Premiér Babiš zatím v pátek 16. 4. 2021 v dopise poslancům vyjádřil podporu jen
návrhu zákona poslance Juchelky (sněmovní tisk 944), který ale nepřináší řešení
pro všechny malé děti v ústavní péči. Pozměňovací návrh k tomuto tisku č. 8328
poslankyň Válkové a Richterové, který by zajistil ochranu všem dětem, zase počítá
až s datem od roku 2025, což by pro děti znamenalo ještě velmi dlouhou dobu
v ústavech.
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FAKTA A ARGUMENTY

1. Neděláme žádný nezodpovědný experiment. Dostat malé děti z ústavů
se už povedlo ve všech sousedních zemích i v některých českých krajích.

2. Je to realistické. Počty dětí v kojeneckých ústavech klesají, na začátku
letošního roku jich tam bylo jen 228. Bez problémů tedy pro všechny
zvládneme najít alternativní řešení.

3. „Nemáme dostatek pěstounů“ je překonaná mantra. Plné dvě třetiny
dětí se z kojeneckých ústavů vrací zpátky do svých biologických rodin
a umístění do náhradní péče lze předejít. Náhradní rodiny potřebujeme
zhruba jen pro třetinu dětí. To zvládneme. Návrh jde navíc ruku v ruce
s lepší odbornou a finanční podporou pěstounů, aby jich bylo dost
i v budoucnu.

4. Někteří poslanci ANO se nechali slyšet, že je to moc narychlo, prý už za
8 měsíců. Realita je taková, že podle návrhu by nejmenší děti do 1 roku by
v kojeneckých ústavech přestaly končit do konce roku 2022, tedy za více
než rok a půl. Ostatní děti do 3 let pak do konce roku 2023, tedy za více
než dva a půl roku. Novorozenců a kojenců, kterých se týká první termín, je
právě teď v kojeneckých ústavech 33. Vedle toho je tu 58 volných
přechodných pěstounských rodin připravených okamžitě a kdekoliv
přebrat dítě do péče.

5. Kojenecké ústavy jsou šíleně drahé. Měsíčně stojí jedno dítě průměrně
víc než 70 tisíc (!!!) korun. Ročně dělá provoz kojeneckých ústavů tři čtvrtě
miliardy. A hlavně je péče v kojeneckém ústavu 38× dražší než podpora
dítěte v rodině.

6. Na žádné dítě se nezapomnělo. Návrh počítá s výjimkou pro sourozence
a pro děti s těžkým postižením, pokud se pro ně nepodaří najít náhradní
rodinu. Děti s postižením by nově vyrůstaly v malých komunitních
domácnostech, kterých už po republice několik funguje.

7. Pěstouni se zvládnou postarat o děti se zdravotním znevýhodněním.
Navíc mají na rozdíl od tet v kojeneckých ústavech mnohem více prostoru
dojíždět s dítětem za specialisty nebo s ním třeba několikrát denně doma
cvičit.

8. Děti se po zrušení kojeneckých ústavů nebudou stěhovat z místa na
místo. Vloni 95,5 % dětí odešlo z přechodné pěstounské péče do trvalé
rodiny.

9. Lidé nepřijdou o práci a máme kde na to vzít. Finance a personál
kojeneckých ústavů využijeme ve službách podpory biologických
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a náhradních rodin, které přinesou zaměstnancům mnohem větší smysl
a úlevu rozpočtu.

10. Před volbami v říjnu 2017 jsme se jednotlivých stran ptali, co pro
ohrožené děti v případě úspěchu ve volbách udělají. Odpověď ANO: „Našim
hlavním cílem je postupné zrušení kojeneckých ústavů a pro těžko
umístitelné děti vytvořit transformací kojeneckých ústavů pouze
malokapacitní zařízení na přechodnou dobu.“ Víc než tři roky se nedělo nic.
A teď je poslední příležitost slib splnit.

A to nejdůležitější. Tety střídající se po směnách nikdy nenahradí mámu nebo
pěstounku. Škodlivost ústavní péče je desítky let potvrzená vědeckými výzkumy.
Ale stačí prostě vědět selským rozumem, že děti potřebují jednu náruč.

Veškeré detaily a odkazy na zdroje dat najdete v důvodové zprávě k návrhu (č.
8504):

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=911

_______

KONTAKTY NA POLITIKY

Kontakty na poslance za váš kraj: https://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1

Kontakty na poslance ze sociálního výboru:

aulickah@psp.cz, babisovaa@psp.cz, bauerj@psp.cz, beitlp@psp.cz,
brzobohataa@psp.cz, draziloval@psp.cz, fialovae@psp.cz, gajduskovaa@psp.cz,
golasowskap@psp.cz, jarosovam@psp.cz, juchelkaa@psp.cz,
kankovskyv@psp.cz, kasald@psp.cz, kolarikl@psp.cz, matyasovae@psp.cz,
novakm@psp.cz, pastuchovaj@psp.cz, adamovam@psp.cz, pencikovam@psp.cz,
richterovao@psp.cz, rutovam@psp.cz, sklenakr@psp.cz, safrankoval@psp.cz,
vymazalj@psp.cz

Kontakt na premiéra: babisa@psp.cz

Kontakt na ministryni Maláčovou: ministryne@mpsv.cz
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Facebook naší organizace Dobrý start: facebook.com/zrodinydoletidal/

Facebook našeho projektu Díky pěstounství: facebook.com/DikyPestounstvi

Facebook občanské iniciativy Vyrůstat doma: facebook.com/vyrustatdoma

Weby: dobrystart.cz/ | dikypestounstvi.cz/

Video Ani Geislerové, Marthy Issové, Jitky Schneiderové, Jakuba Koháka,
Jiřího Macháčka a Ivana Trojana na podporu návrhu:

https://www.facebook.com/zrodinydoletidal/posts/1137544800019633

Aktuální článek ČTK o návrhu:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-peti-stran-navrhuji-zakaz-posilat-
deti-pod-ctyri-roky-do-ustavu/2021488?fbclid=IwAR0u3MSgCZNcTtedsz923p6
kSjVGgSz7SHOZjDsmpLjotBcDrV-b_Jo9qyg

Reportáž 168 hodin:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/2214528011
00425?index%5B%5D=835645&x=27&y=22
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