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Ing. Marian Jurečka
mistopředseda vlády a ministr práce a sociálnich věci

V Praze dne ̂ ̂ Zoii,
Č.j.: MPSV-2022/20339-250/1

Vážená paní předsedkyně,

obdržel jsem Váš podnět, v němž oceňujete naše společné setkání, které se 
uskutečnilo dne 19. ledna 2022 a nabízíte mi možnost, abych prostřednictvím Vaší 
profesní organizace oslovil přímo pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí. Tuto možnost vítám a obracím se na Vás s následujícím sdělením.

V první řadě bych rád vyjádřil hluboký respekt k vaší práci, kterou je ochrana těch 
nejzranitelnějších - ohrožených dětí. Nejenže jste účastníky mnohdy složitých 
životních příběhů, ale také je od vás vyžadováno rozsáhlé spektrum odborných 
znalostí a kompetencí. Odpovědnost za ochranu ohrožených dětí nese v souladu 
s Úmluvou o právech dítěte stát, ale vykonávána je na úrovni komunit, obcí a měst 

vaším prostřednictvím.

Jako ocenění vaší profese jsem proto připraven usilovat o její širší společenské 
ocenění a vytváření podmínek pro její výkon.

Jak víte, aktuální situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je ovlivněna 

změnami, které přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Mezi ty 
nejpodstatnější patří posílení pěstounské péče, nastavení omezující věkové 
hranice pro umistování nejmenších dětí do ústavní péče, posílení prostředků 
na činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zavedení 
zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé opouštějící náhradní péči. Mimoto 
jsou předmětnou novelou ukotveny některé změny týkající se činnosti soudů a také 

postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Jsem si vědom toho, že vlivem dynamického legislativního procesu nemusí být 
všechny změny zcela přehledné a ujišťuji vás, že příslušní pracovníci Ministerstva
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práce a sociálních věcí, stejně jako metodici krajských úřadů, jsou i nadále 
připraveni vám poskytovat pořebnou podporu v zavádění nových postupů.

Sociálně-právní ochrana dětí je stale se vyvíjející oblastí - vedle rozvoje moderních 
metod práce je třeba reagovat i na měnící se potřeby dětí a rodin. Základní cíle 
pro další období jsou formulovány Národní strategií ochrany práv dětí, která 
směřuje primárně k vytvoření garantované sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny, 
profesní podpoře pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, k podpoře 
participace dětí a ke změně řízení a financování systému ochrany ohrožených dětí.

V neposlední řadě jsou zde závazky vyjádřené Programovým prohlášením vlády, 
jako je zajištění efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin, 
upřednostnění vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších 

dětí, podpora krajů, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy 
pěstounů, zpřehlednění a podpora sítě poradenských zařízení pro rodinu v krizi, 
služeb a aktivit zaměřených na primární prevenci, podpora dlouhodobých 
i přechodných pěstounů, zavedení celostátního registru pěstounů, podpora 
a zkvalitnění systému náhradní rodinné péče, včetně oddělení příbuzenské péče 
a péče pěstounské, rozšíření dostupnosti poradenství v řešení exekucí a dluhových 
pastí a konečné též sjednocení systému péče o ohrožené rodiny a děti ze tří 
resortů do gesce Ministerstva práce a sociálnách věcí.

Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím ujistil všechny 
kolegyně a kolegy působící při orgánech sociálně-právní ochrany dětí, že jsem 
připraven věnovat systému sociálně-právní ochrany dětí potřebnou podporu 
a nadále zůstávám k dispozici pro případ Vašich připominek nebo podnětů.

S pozdravem

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, z. s.
Vážená paní
Zdenka Křížová
předsedkyně
K Ovčínu 1493/1
180 00 Praha 8
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