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Vážená paní ministryně,

Fórum doprovodných organizací Moravskoslezského kraje sdružuje 14 nestátních neziskových
organizací. Tyto organizace poskytují služby tzv. „doprovázení“ pěstounských rodin, zaměstnávající
cca 90 zaměstnanců zajišťujících odborné služby v přibližně 1330 rodinách pečujících o ohrožené děti.
Tímto otevřeným dopisem reagujeme na zveřejněný návrh připravované novely zákona č.
359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Považujeme za důležité
Vás upozornit na několik zásadních skutečností, které souvisí především se zjištěním, že z návrhu
novely vypadlo dlouhodobě diskutované téma navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské
péčeze 48.000 Kč na 60.000 Kč/rok.
Touto cestou bychom chtěli poukázat na skutečnost, že státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
který byl v roce 2013 stanoven na 48.000 Kč, je v současné chvíli jak vlivem inflace, tak vlivem vládou
nařízených zvýšení tarifních platů sociálních pracovníků naprosto nedostačující. Již v současné době
se doprovázející organizace potýkají s problémem kvalitního personálního zajištěníprovozovaných
služeb.Za důležité považujeme rovněž zmínit, že částka 48.000 Kč byla již v roce 2013 jistým
kompromisem při jednání s rezortem financí neboť původní propočty MPSV počítaly s částkou 60.000
Kč.
Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče má zásadní vliv jak na rozvoj a profesionalizaci
služby doprovázení pěstounských rodin, tak na adekvátní nabídku odborných služeb pro
pěstounské rodiny a děti svěřené do jejich péče.Snížení kvality služeb a podpory pěstounským
rodinám s sebou nese vysoké riziko selhávání pěstounské péče.
V případě, že by nedošlok navýšení státního příspěvku, hrozí v oblasti služeb pro náhradní rodinnou
péči krize a omezení činností těchto podporujících služeb, zejména u nestátních organizací,které
nedisponují jinými zdroji financování.Reálně tedy hrozí:
- zánik doprovázejících organizací
- přesun celého systému služeb zpět k orgánům veřejné správy,
- povinnost státu tyto služby uhradit a zajistit prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí
(obecní a krajské úřady), které by se tímto krokem ocitly v určité kolizi s jejich kontrolní funkcí, neboť
tyto úřady jsou povinny kontrolovat, jak se dítě v náhradní rodinné péči vyvíjí.
- tento scénář vnímáme jako naprosto nekoncepční, jako krok zpět, na cestě budování kvalitního
systému mimoústavní péče o ohrožené děti.
MPSV také dlouhodobě proklamuje koncept Národní strategie ochrany práv dětí pro oblast náhradní
rodinné péče, tedy trend podpory mimoústavní péče o ohrožené děti (v důvodové zprávě k návrhu

novelizace je tento přístup rovněž zmíněn). Bohužel musíme konstatovat, že změny v návrhu, které
se týkají zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, počítají s významným navýšením finančních
prostředků na jejich provoz, zatímco změny pro neústavní segment (doprovázející organizace) jsou
jen změnami „kosmetickými“, což s deklarovanou koncepcí naprosto nekoresponduje.
Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé společnosti, garantem této ochrany je stát. Doprovodné
organizace svou činností tedy reagují na zakázku státu v oblasti sociálně - právní ochrany dětí.
Pevně věříme, že je i v zájmu MPSV minimálně udržet stávající kvalitu péče a podpory, která je
věnována pěstounským rodinám a ohroženým dětem. V konečném důsledku jsou to právě ohrožené
děti, které budou přímo zasaženy rizikem, pramenícím z nedostatků finančních prostředků
investovanýchdo oblasti náhradní rodinné péče.
S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o Vaši podporu ohledně navýšení státního
příspěvku v rámci novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Děkujeme za Váš čas a pochopení.
Fórum doprovázejících organizací MSK
Zastoupeno:

