V Praze dne 20. dubna 2020
Č. j. MPSV-2020/78945-250

Doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ohrožených domácím
násilím
Na základě podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen
„Výbor“), kterým byly odpovědné rezorty vyzvány ke zvýšené pozornosti obětem
domácího násilí v období nouzového stavu, Vám tímto zasíláme doporučení týkající
se ochrany ohrožených dětí.
V souvislosti s omezeními, která vyplývají z mimořádných opatření přijatých vládou je
mimo jiné limitována dostupnost některých služeb a procesů sloužících k ochraně
obyvatel. Lze tedy mimo jiné přepokládat zvýšenou míru ohrožení osob vystavených
domácímu násilí, včetně dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými
osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými
osobami dle §6 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Výkon sociálně-právní ochrany těchto dětí může i v limitech vyplývajících z usnesení
vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 zahrnovat ochranu života a zdraví dětí, je tedy žádoucí
věnovat těmto dětem zvýšenou pozornost, a to i s využitím alternativních způsobů
kontaktu.
V případě potřeby je žádoucí takto ohroženým dětem zprostředkovat odbornou pomoc
(též případně distančně) a edukovat o potřebách dětí a rodin ohrožených domácím
násilím též další složky krizových štábů (např. pokud jde o utajení adresy azylového
bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím).
Přílohou uvádíme doporučení Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, kde jsou
obsažena doporučení a též související informace týkající se aktuální situace v oblasti
domácího násilí.
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Určeno pro:
-

všechny krajské úřady

-

všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

-

všechny osoby pověřené k výkonu SPOD
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