
Vážený pan

Dr. Ing. Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí

MPSV ČR

Na Poříčním právu 1/376, 12801 Praha 2

Věc: Podpora transformace systému péče o ohrožené děti

Vážený pane ministře,

rádi bychom tímto dopisem vyjádřili podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí při realizaci

transformace systému péče o ohrožené děti.

Jsme velice rádi, že po mnoha letech začaly mít změny, které upřednostňují náhradní rodinnou péči

před ústavní výchovou, pozitivní reálnou podobu. Směr transformace, kterým se MPSV vydalo, se

opírá o výzkumy, analýzy i příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a je nepochybně

v zájmu dětí. Souhlasíme s tím, že cesta ke změně vyžaduje sjednocení systému, zavedení řady

standardů, nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách i pro činnost orgánů

sociálněprávní ochrany dětí a mnohé další podstatné body, které MPSV prosazuje.

Za klíčové považujeme vůli diskutovat danou problematiku se všemi subjekty, které se ohroženými

dětmi zabývají. Neziskové organizace tak mají možnost pomáhat při přípravě změn v pracovních

skupinách, diskutovat o dané problematice na otevřených fórech a nyní i možnost vyjádřit se

k připravované novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí se svými dílčími připomínkami.

Protože jsme si vědomi toho, že transformace systému péče o ohrožené děti nebude snadná, rádi

bychom v ní MPSV i nadále podporovali.

Děkujeme.

Za níže uvedenou skupinu neziskových organizací,

Mgr. Tomáš Řemínek

Informační středisko Mikuláš, O.p.s.

Klimentská 1246/1, 11000 Praha 1

Tel: 774 226 656, 226222 044

E-mail: tomas.reminek@mikulasops.cz

V Praze dne 23. 3. 2011
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K podpoře se přidávají:

Amalthea, o. s.

Asociace náhradních rodin České republiky

Centrum pro rodinu Náruč - Turnov

Centrum pro rodinu Terezín, o. s. - Poradna pro NRP

Člověk hledá člověka, o. s.

Děti patří domů, o. s.

DOMUS - Centrum pro rodinu

Hnízdo - Vzájemné soužití, o. s.

Informační středisko Mikuláš, O.p.S.

Janus, o. s.

Kolpingova rodina Smečno

liga lidských práv

Lumos

Nadace táta a máma

Nadační fond J&T

Občanské sdružení Salinger

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s.

Rozum a Cit, o. s. a n.f.

Sdružení pěstounských rodin

Sdružení SOSdětských vesniček

Spolu dětem, o.p.s.

ŠAFRÁN dětem, o. s.

TRIALOG, o. s. Brno

V zájmu dítěte, o. s.


