POMOC
DĚTEM
Z UKRAJINY
Pomoc dětem z ukrajinských ústavů
je třeba koordinovat
V souvislosti s krizí na Ukrajině se na sociálních sítích a v médiích objevují zprávy
o dětech z tamních ústavních zařízení, kterým je třeba poskytnout pomoc. Mnoho
organizací a občanů má zájem těmto dětem pomoc poskytnout, například zajištěním
evakuace ústavu do ČR. Zájem pomáhat je velmi cenný, ale zároveň se jedná o velmi
citlivou záležitost, kde je třeba postupovat organizovaně a koordinovaně.
■ Pokud by občané nebo organizace měli informace o ústavním zařízení na Ukrajině,
které z důvodu válečného konfliktu potřebuje pomoc, je třeba situaci řešit prostřednictvím Krajských asistenčních center pro pomoc Ukrajině ve spolupráci
s Národním asistenčním centrem.
■ Další postup je nezbytné koordinovat s ukrajinskou stranou, a to pokud jde o dopravu dětí a personálu do ČR, zajištění potřebné péče (péče o děti může být zajištěna
různými způsoby s ohledem na potřeby dětí a jejich právní status).
■ Pro děti z ústavu je třeba zajistit dostatečné kapacity materiální, personální i odborné, a to v déle dlouhodobějším horizontu, vyřešit právní situaci dětí a případné
speciální potřeby.
■ Pro konkrétní nabídky pomoci dětem z ukrajinských ústavů, které případně budou
přemístěny do ČR, je možné se obrátit na Krajská asistenční centra, krajské úřady
(odbory sociálních věcí) nebo na webové stránky, např. www.nasiukrajinci.cz
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V případě, že na území ČR přicestuje samotné dítě
(do 18 let) nebo dítě v doprovodu cizích osob:
■ bude mu poskytnuta sociálně-právní ochrana podle potřeby
■ bude mu zajištěna péče třetích osob, náhradní rodiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc nebo v ústavním zařízení pro děti a mládež
■ podle potřeby mu bude poskytnuto poradenství, psychologická péče a podpora, pomoc
při vyhledání příbuzných nebo blízkých osob, vzdělání
Co dělat v případě, že samotné dítě (dítě bez doprovodu příbuzných nebo blízkých osob) přicestuje do ČR?
- je třeba informovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), aby bylo možné dítěti podle
potřeby poskytnout poradenství a pomoc a také aby byl zachován přehled o tom, kde se dítě nachází
OSPOD jsou součástí odborů sociálních věcí městských a krajských úřadů, kontakty jsou
dostupné na webových stránkách všech úřadů.
- dále je možné se obrátit na nonstop informační linku Ministerstva vnitra:
+420 974 801 802 nebo e-mail ukrajina@mvcr.cz
Pokud se dítě nachází v péči osoby, která ho převzala (např. po dohodě s rodiči) do péče,
poskytne OSPOD rodině podle potřeby poradenství a vede záznam o tom, kde se dítě nachází
Pokud dítě nemá zajištěnou péči, podá OSPOD návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
na přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo dětského domova
a nadále situaci dítěte monitoruje
Všem dětem, které přicházejí z válečného konfliktu, je třeba nabídnout psychologickou
pomoc, kterou je možné najít např. na webových stránkách
Opatrujse.cz nebo na www.nasiukrajinci.cz

