Směřování Asociace Dítě a Rodina pro rok 2022
Cíle a účel Asociace (stanovy):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Prosazovat rozvoj systému péče o ohrožené děti
Sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort
Zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti
Ochrana práv dítěte (zejména práva dítěte na rodinu)
Podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče
Podpora transformace ústavní péče

Priority pro rok 2022:
1. Rozvoj služeb prevence a podpory rodin s dětmi
2. Zvyšování kvality systému náhradní rodinné péče (NRP)
3. Posílení spolupráce všech částí systému péče o ohrožené děti (preventivní služby,
náhradní rodinná péče, pobytové služby), multidisciplinární přístup se zaměřením
na dítě
4. Ukotvení psychoterapie v sociální práci

Další témata, které chceme podporovat:
•
•
•
•
•

Transformace pobytových zařízení pro děti, vznik malých služeb rodinného typu
Dostupné bydlení (aby dítě mohlo setrvat ve své rodině)
Krizová pomoc, ZDVOP
Financování systému péče o ohrožené děti
Prosazování dětských práv a zřízení institutu dětského ombudsmana

Aktivity dle priorit:
1. Rozvoj služeb prevence a podpory rodin s dětmi
• Včasná prevence a podpora dítěte v biologické rodině je pro dítě nejlepší a nejlevnější
variantou pomoci.
• V rámci mediálních výstupů i našich odborných aktivit (pracovní skupiny, kulaté
stoly, konference atd.) budeme vždy zdůrazňovat důležitost prevence a včasného
záchytu ohrožených dětí a nutnost vybudovat dostupnou síť služeb prevence a
podpory rodin. Taktéž budeme zmiňovat finanční aspekt: „je to nejenom nejlepší,
ale i nejlevnější varianta pomoci dítěti“ „čím více do prevence, tím méně do
pobytových služeb/ náhradní rodinné péče“.
• Budeme prosazovat princip, že je-li dítě vyhodnoceno jako ohrožené, je pro jeho
rodinu automaticky vždy svolána rodinná konference.
• Budeme zvyšovat povědomí o preventivních službách pro rodiny s dětmi (zejména
o SAS RD, NZDM atd.)
• Zpřístupníme laické i odborné veřejnosti ve formě letáku popis východisek a
principů „dobré preventivní služby pro rodiny s dětmi“.
2. Zvyšování kvality systému náhradní rodinné péče (NRP)
• Zvýšení příspěvku na doprovázení je klíčem k udržení odborníků ve službě a tím i kvality
služby pro děti a pěstouny

•
•

Chceme navázat na naši činnost v oblasti novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí a nadále téma komunikovat s MPSV.
Zpřístupníme laické i odborné veřejnosti ve formě letáku popis východisek a
principů „dobrého doprovázení“.

3. Posílení spolupráce všech částí systému péče o ohrožené děti, multidisciplinární
přístup se zaměřením na dítě
• SPOD v sobě spojuje všechny služby pro ohrožené dítě – služby prevence a podpory
biologických rodin, služby doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče a služby
pobytových zařízení – tyto služby spolu musí vzájemně spolupracovat a udržet
pozornost u dítěte za všech okolností.
• Tento princip budeme prosazovat v rámci mediálních výstupů i na všech
odborných platformách, kterých se Asociace účastní.
• Budeme zprostředkovat důležité informace (metodické, systémové, ev.
legislativní) napříč službami, aby došlo k většímu propojení a přehledu
jednotlivých služeb o „těch druhých“.
• Zpřístupníme laické i odborné veřejnosti ve formě letáku popis východisek při
zajišťování SPOD napříč službami
• Budeme zmiňovat, že každé dítě potřebuje mít bezpečný a citově vřelý
dlouhodobý vztah s dospělou osobou, v celém systému péče o ohrožené dítě.
Toto je základní východisko a měly by k tomu směřovat konkrétní činnosti v
rámci podpory a pomoci dítěti a rodině. Je povinností odborníků působících
v SPOD mít informaci, ke komu má dítě vytvořený citový vztah, ev. dítěti
pomáhat takového člověka mezi jeho příbuznými či blízkými najít a ve vztahu
s dítětem ho podpořit.
• Budeme vůči MPSV iniciovat revizi standardů pro jednotlivé služby, aby kvalita
služby byla posuzovaná v rámci individuálních potřeb dítěte. Věříme, že dobře
provedená inspekce přináší službám mnoho podnětů a inspirace.

4. Ukotvení psychoterapie v sociální práci
• Dítě, které zažilo trauma či ztrátu, má právo na terapeutickou podporu.
• V rámci mediálních výstupů i našich odborných aktivit (pracovní skupiny, kulaté
stoly, konference atd.) budeme vždy zmiňovat potřebu zvýšení kapacity
dětských terapeutů/psychologů/psychiatrů v celém systému SPOD.
• Vyvoláme jednání s MPSV a MŠMT o možnosti metodicky ukotvit povinnost
zajistit ohroženému dítěti terapii, je-li indikována v rámci Vyhodnocení situace
dítěte.

Další průřezové aktivity
•

Navážeme spolupráci s novým vedením MPSV, MZ, MŠMT, MMR a nově zvolenými
poslanci Výboru pro sociální politiku PSP.

•

Budeme spolupracovat s dalšími odbornými platformami a nezávislými odborníky na
našich prioritách i výše uvedených dalších tématech.

•

Budeme podporovat implementaci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (ZSPOD) do praxe.

•

Budeme podporovat realizaci Akčního plánu k Strategii ochrany práv dětí – v rámci
akčního plánu by měly vzniknout tři pracovní skupiny k transformaci systému péče o
ohrožené děti (náhradní rodinná péče, preventivní služby, pobytová zařízení), jichž by
Asociace dle předběžných informací měla být členem.

•

Budeme předávat zkušenosti z terénu, vyhledávat a šířit příklady dobré praxe,
inovativní přístupy a závěry výzkumných projektů a na základě toho identifikovat
příležitosti pro zlepšování systému, formulovat příležitosti pro zlepšování systému,
formulovat doporučení a stanoviska, účastnit se odborných diskusí a návrhů
systémových změn.

•

Budeme mapovat stav a vývoj systému péče o ohrožené děti a reagovat na aktuální
témata.

•

Budeme přispívat k osvětě široké veřejnosti.

