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Reakce MPSV k reportáži TV Prima o novém občanském
zákoníku a pobytu dětí v Klokáncích
Ministerstvo práce a sociálních věcí se musí ohradit proti odvysílané reportáži v TV
Prima („Stovky dětí přijdou od nového roku o šanci dlouhodobě žít v Klokáncích“,
30. 11.), ve které byly uvedeny nepřesné a zavádějící informace.
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí stanovila omezení doby pobytu v
různých zařízeních péče o děti. Pokud jde o zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, tedy i takzvané Klokánky, tak se jedná o institut, který by měl být využíván
v případech, kdy je třeba řešit akutní situaci nebo krizový stav v rodině, a proto je
v souladu s účelem tohoto zařízení, aby zde děti nezůstávaly déle, než je nezbytně
nutné.
„Doba krizového pobytu je omezena také z toho důvodu, aby se neprodlužoval
stav, kdy není situace dítěte řešena definitivně. Dítě potřebuje trvalé řešení, a to
pokud možno co nejrychleji,“ říká ředitelka odboru sociální a rodinné politiky MPSV
Kateřina Jirková. Omezení doby pobytu v krizových typech péče má pomoci tomu, aby se
trvalé řešení hledalo co nejrychleji. „Takovým řešením může být například návrat
k rodičům nebo jiným příbuzným, jiným osobám blízkým nebo vyhledání
dlouhodobé pěstounské rodiny, která se o dítě postará,“ dodává Jirková.
MPSV také sdělilo autorům reportáže informaci, která ale již bohužel nezazněla.
Rozsudky vydané do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tedy do konce
letošního prosince, zůstanou nedotčeny a budou platit i nadále. Teprve rozsudky
vydané po novém roce budou moci svěřit dítě do péče zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc maximálně na dobu šesti měsíců. Autoři v reportáži ale doslova uvedli,
že nový občanský zákoník „nemilosrdně vystrnadí“ děti do ústavů, a že tam po novém
roce zamíří „většina dětí z Klokánku.“ Reportáž tak mohla vzbudit v mnohých dojem, že
stát se prostřednictvím nového občanského zákoníku záměrně snaží dostat co nejvíc dětí
do ústavní výchovy.
Dle informací uveřejněných na webových stránkách Fondu ohrožených dětí
(www.fod.cz/) je průměrná doba pobytu dětí v Klokánku šest měsíců. Podle statistiky
FOD zveřejněné na těchto stránkách – se kolem šedesáti procent dětí vrací k rodičům,
asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent
zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení
(nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova), píše se na stránkách FOD. Tato
informace ale v reportáži, kde vystoupila i ředitelka FOD Marie Vodičková, nezazněla.
Rovněž ze statistiky MPSV za rok 2012 vyplývá, že z celkového počtu dětí, které
v minulém roce ukončily pobyt ve všech 74 zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, se 57% dětí vrátilo zpět do péče rodičů, 20% dětí bylo svěřeno do náhradní
rodinné péče, 2% dětí ukončily pobyt z důvodu dosažení zletilosti a pouze 21% dětí
přešlo do péče jiného typu zařízení (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
zařízení sociálních služeb).
Je třeba přihlédnout také k tomu, že v naprosté většině případů pobývají děti v péči
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ještě před vydáním rozsudku soudu, a to
na základě jiného právního titulu (předběžné opatření soudu, žádost zákonného
zástupce, žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí).
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Pokud tedy například nejprve bude podána žádost rodičů o umístění dítěte do péče
zařízení a teprve následně bude vydán rozsudek soudu, může celková doba pobytu
dítěte v péči tohoto zařízení dosahovat jednoho roku (6 měsíců na žádost rodičů + 6
měsíců na základě rozsudku soudu).
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