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Dobrý den,
dovoluji si Vás oslovit jménem doprovázející organizace Rodinného a komunitního centra Chaloupka
z.s. v Ostravě a jménem Fóra doprovázejících organizací v Moravskoslezském kraji z pozice vedoucí
pro oblast náhradní rodinné péče.
Obracíme se na Vás ve věci právě probíhajícího připomínkování návrhu zákona, kterým se má změnit
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalších
souvisejících zákonů. Jednou ze změn, ke které mělo dojít, bylo avizované potřebné navýšení
státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro pověřené osoby, které jsou pověřeny výkonem
sociálně-právní ochrany dětí. Naše organizace sama tuto novelu připomínkovala na osobní schůzce
Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, v červnu roku 2019. Nyní se však v navrhované novele
navýšení tohoto příspěvku neobjevilo.
K 31.12.2019 bylo v České republice uzavřeno 10 312 dohod o výkonu pěstounské péče. Ke stejnému
datu bylo v péči těchto náhradních rodičů umístěno 15 269 dětí a mladých lidí. Z toho 7 309 pěstounů
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenými organizacemi, tedy nestátními neziskovými
organizacemi (tj. 70,9%) a 3 003 dohod (tj. 29,1%) s orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Z těchto údajů jednoznačně vyplývá klíčová role nestátních neziskových organizací při
poskytování služeb pěstounským rodinám – především ohroženým dětem v jejich péči. Tzv.
„doprovázení“ významně posílilo prevenci selhávání pěstounské péče a jejího předčasného
ukončování díky pravidelné odborné podpoře pěstounských rodin. Je zcela zřejmé, že bez řádné
podpory a profesionalizace služeb pro pěstounské rodiny bude riziko selhávání pěstounské péče
dále narůstat.
Od roku 2013 nebyla výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče organizacím valorizována.
Její aktuální stanovená výše, tj. 48 000 Kč ročně, na jednu uzavřenou dohodu o výkonu SPOD, je
absolutně nedostačující, neboť od roku 2013 došlo ke zvýšení všech nákladů doprovázejících
organizací a výše státního příspěvku je stále stejná. V současné době je pro nás velice obtížné
hradit činnost sociálních pracovníků a náklady na nárokové služby poskytované pěstounským
rodinám včetně nákladů na zajištění technického a materiálního zázemí této služby.
Scénář dalšího krizového vývoje (bez navýšení částky) předpokládá, že v rámci nedostatku
finančních zdrojů, nebude docházet k rozvoji a profesionalizaci doprovázení. Nebude možné
adekvátně reagovat na potřeby pěstounů, ale především na potřeby ohrožených dětí, které mají
v péči. Hrozí, že řada doprovázejících organizací bude muset ukončit nebo omezit svou činnost,
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jelikož nezaplatí své zaměstnance a odborné služby. Naplňování práv a povinností dle § 47a odst. 2
zákona č. 356/1999 Sb., je povinné. Této povinnosti se tedy budou muset ujmout obecní úřady obcí
s rozšířenou působností. Dle našich informací, však, příslušné úřady, nejsou na toto množství
pěstounů, ohrožených dětí a na jejich specifické potřeby, připraveny.
Neradi Vás zatěžujeme „papírováním“, avšak vaše vyjádření k potřebnosti služby doprovodných
organizací považujeme nyní za potřebné a přínosné.
Dovolujeme si Vás požádat o stručné vyjádření k potřebnosti zachování a podpory
doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče v naší republice.
Děkujeme za Váš čas.

S pozdravem

Bc. Kateřina Návratová
vedoucí oblasti NRP – Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.
zástupce Fóra doprovázejících organizací v Moravskoslezském kraji

