Závěry XXVI. odborné konference
„Ohrožené dítě v centru pozornosti veřejné správy“
konané v Praze dne 22. 11. 2018

Společnost sociálních pracovníků ČR uspořádala odbornou konferenci, která si vytyčila cíl otevřít
diskusi nad odbornými tématy, která byla a jsou aktuální a jejichž řešení patří do působnosti různých
resortů. Výsledkem měly být příklady dobré či negativní praxe, náměty nebo návrhy, jak některé
situace řešit, a to jak prakticky, tak i případně změnou právního předpisu.
To se podařilo. Na základě analýzy evaluačních dotazníků byla konference úspěšná a zazněl
požadavek uspořádat na dané téma další konferenci.
V následujícím uvádíme jen stručný výstup z konference, prezentace jednotlivých lektorů jsou
uveřejněny na webových stránkách Společnosti sociálních pracovníků (www.socialnipracovnici.cz).
Společnost sociálních pracovníků ČR si je vědoma své odpovědnosti jako zprostředkovatele odborné
diskuse a zároveň má zájem být i nadále spolupracujícím partnerem Ministerstva práce a sociálních
věcí, případně i jiných resortů, do jejichž působnosti patří ochrana dětí a pomoc jejich rodinám
v různých tíživých životních situacích.
Stručný závěr z konference
Příspěvky vystupujících odborníků poukázaly na nutnost multidisciplinární spolupráce na úseku
sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb s ohledem na širokou škálu situací, které ohrožují
vývoj dítěte. Konference upozornila na některé systémové nedostatky vyžadující legislativní změny.
Nutnost legislativních změn dokládá mimo jiné skutečnost, že se řada dětí a jejich rodin vytrácí ze
systému ochrany. Z pohledu pediatra např. chybí multidisciplinární péče, je nedostatečná primární
prevence, nefunguje spolupráce praktického lékaře pro děti a dorost se správami sociálního
zabezpečení a není propojení mezi porodnicemi a praktickými lékaři pro děti a dorost.
Někteří přednášející poukázali na potřebu vrátit původní kompetence diagnostických ústavů,
zjednodušit a upravit směrnici MPSV k vedení a archivaci spisů tak, aby se při stěhování rodiny
neztrácela historie rodiny a upravit metodickou příručku pro kurátory pro děti a mládež. Opakovaně na
konferenci zaznělo, že změny je třeba řešit ve shodě s dalšími resorty.
Diskutovaným tématem byl i rozšiřující se okruh ohrožených dětí. Děti jako oběti kyberšikany, děti
bez registrace u praktického lékaře pro děti a dorost, děti, které se pro dlouhodobé spory rodičů o děti
stávají nástrojem jejich sporu. Přibývá dětí ohrožených nestabilním bydlením či jeho ztrátou. Bydlení
představuje základní podmínku kvalitní pomoci rodinám s dětmi. Pomoc rodinám zkomplikovalo i
převedení dávkové agendy z obcí na krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Kromě uvedených skutečností konference poukázala na nutnost věnovat pozornost strategickým a
koncepčním materiálům, které zpracovávají samosprávné orgány, i na potřebu zapojení do projektů,
které mohou vyvažovat absenci potřebných právních předpisů.

