Praha, 11. listopadu 2020

Aktuální opatření MPSV pamatují v souvislosti s nemocí
COVID-19 i na pomoc dětem v nouzi
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v současnosti zvýšenou měrou
podílí také na krizové pomoci dětem, které se ocitly bez péče svých rodičů. Jedná
se zejména o podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a také
souvislou metodickou podporu pro organizace, které pěstounům poskytují
doprovázení a poradenství.
Podpora ZDVOP
ZDVOP mohou pro umístěné děti rovněž využívat „náhradní školy“, stejně tak jako
zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na okresních úřadech obcí
s rozšířenou působností a krajských úřadech. V uvedených zařízeních mohou v případě
výpadku personálu vypomáhat s péčí o děti aktuálně také studenti. Do všech ZDVOP byly
též distribuovány ochranné prostředky zahrnující 26 580 kusů respirátorů typu FFP2,
186 000 kusů roušek, 49 500 kusů ochranných rukavic, 2 475 kusů ochranných štítů
ze zásob Správy státních hmotných rezerv.
MPSV podporuje ZDVOP každoročně formou státního příspěvku určeného na úhradu
nákladů spojených s péčí o ohrožené děti. V roce 2019 bylo uvolněno 138 mil. Kč a jen
za první pololetí roku 2020 bylo vyplaceno přes 90 mil. Kč. Zároveň je umožněno
dofinancování činnosti ZDVOP pomocí mimořádné dotace.
Zvýšené náklady na péči v roce 2020 se jasně ukazují již v okamžiku prvního pololetí
tohoto roku, kdy bylo vyplaceno přes 17 mil. Kč. Z tohoto důvodu MPSV přistoupilo
k navýšení mimořádné finanční podpory ZDVOP až na 47 mil. Kč.
Zkrácení cesty k nové rodině
MPSV je rovněž prostřednictvím pravidelných online konferencí ve spojení s pracovníky
krajských úřadů, ZDVOP a organizací, které pěstounům poskytují doprovázení
a poradenství. Oproti minulému období agenda v současné době v oblasti náhradní
rodinné péče – i díky aktivnímu přístupu všech aktérů – stále probíhá bez přerušení tak,
aby děti nemusely kvůli omezením zbytečně čekat na novou rodinu. Dále je ze státního
příspěvku na výkon pěstounské péče umožněno hradit ochranné prostředky tak, aby byl
dětem v pěstounské péči umožněn bezpečný kontakt s biologickou rodinou.
Vzhledem k obtížné orientaci v současných nařízeních připravilo MPSV letáky „Jak hovořit
s dětmi o koronaviru“, které jsou určeny jak pro děti, tak i pro pečovatele. Informují
zejména o dostupných formách pomoci pro děti v ústavní péči nebo pro děti ohrožené,
včetně jejich pečovatelů. Letáky jsou rozesílány prostřednictvím orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) a také přímo do ústavů ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Jsou také dostupné na webu MPSV a www.pravonadetstvi.cz.
Veškeré informace k oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s pandemií
koronaviru jsou dostupné ZDE.
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