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Systémy ochrany dítěte v zemích východní a
střední Evropy – období změn – v r. 1989
 Fáze vývoje a formy, metody užité v systému ochrany

dítěte v se v zemích po r. 1989 výrazně odlišovaly
stejně jako v jiných sociálních oblastech
 Legislativa, politika, minimální standardy, pravidla,

školení profesionálů, strategie, ideologe, povětšinou
chybějící výzkum nebo jen velmi minimální
 Vysoká míra institucionalizace, státem řízený

systém, přístup „individuálního selhání“

Rozvoj a reformy
 Rychle se měnící politická a ekonomická situace
 Dopad na sociální, zdravotní a vzdělávací sektor
 Růst decentralizace, samosprávy, voleb na všech

úrovních – priorita ekonomického růstu a politické
otevřenosti
 V řadě zemí regionu dramatický pokles životních
podmínek – nezaměstnanost, bezdomovectví,
rostoucí chudoba, otázky duševního zdraví,
nenaplněné potřeby – rostoucí nerovnost,
diskriminace a segregace některých zranitelných
skupin – mj. Rómů, dětí s postižením.

Změny systému ochrany dítěte
 Šokující podmínky dětí separovaných od rodičů, strašlivé

podmínky v řadě ústavů (Rumunsko, Bulharsko, Rusko)
 Rostoucí povědomí ohledně práv a potřeb dětí –
ratifikace Úmluvy o právech dítěte ve všech zemích
regionu
 Mezinárodní spolupráce, rostoucí role neziskových
organizací, profesionálních organizací – IFSW
(Mezinárodní federace sociálních pracovníků), IFCO
(Mezinárodní organizace pěstounské péče), atd.
 Zavedení systému vzdělávání sociálních pracovníků
založeném na mezinárodní – zejména britské, americké,
aleii německé a severské – zkušenosti a osnovách

Změny péče a ochrany dítěte
 Rozpoznání spojitosti mezi politikou a potřebou

odpovídajícího a celostního přístupu – podpora rodin, lokální
a cílené služby, prevence, raná intervence.

 Deinstitucionalizační reformy – rozvoj pěstounské péče tak

aby děti byly umístěny místo ústavní péče do pěstounských
rodin

 Země s odlišným přístupem, politikou a praxí – většinou

pomalé a malé změny i přes mezinárodní úmluvy, doporučení,
finančí a profesionální podporu, nátlak

 Silný politický, profesionální a veřejný odpor v mnoha zemích

Dopad PRIDE modelu praxe
 Na partnerství založený, profesionálně vedený

program – profesionálové sociální ochrany společně
s náhradními rodiči
 Silná skupinová dinamika, interakce, využití vlastní
životní zkušenosti a hodnotového systému
 Prioritní zaměření na práva a rozvoj potřeb dětí,
jejich bezpečí a prospívání
 Transparentní na síle založený rozhodovací proces –
vlastní, skupinové a profesionální zpětné vazby

Dopad PRIDE modelu praxe
 Vliv programu na všechny zainteresované ve

skupinách na jejich osobní a profesní život
 Dopad programu na opatření, přípravu, supervizi

profesionálů a náhradních rodičů
 Vliv přístupu, metodiky, hodnot a jazyka v jiných

sférách systému ochrany dítěte

Děkuji vám za pozornost!

