
TISKOVÁ	ZPRÁVA	

Exkluzivní	průzkum	Medianu:	87	%	lidí	v	ČR	se	domnívá,	že	
kojenecké	ústavy	mají	negaPvní	vliv	na	vývoj	dítěte	

• 	 Unikátní	 průzkum	 zadala	Nadace	 Sirius	 ve	 snaze	 zjisPt	 veřejné	mínění	 na	 téma	ústavní	
péče	o	ohrožené	děP	

• 	 Veřejnost	 se	 domnívá,	 že	 kojenecké	 ústavy	 mají	 negaPvní	 vliv	 a	 děP	 do	 nich	 umisťují	
soudy.	Přitom	v	81	%	případů	jde	o	volbu	samotných	rodičů.	

• 	 Asociace	 Dítě	 a	 rodina,	 jíž	 je	 Nadace	 Sirius	 členem,	 připomíná	 při	 příležitosP	
Mezinárodního	dne	rodin	(15.	května)	zásadní	význam	rodiny	pro	zdravý	vývoj	dítěte	

Praha,	 14.	 května	 2018	 –	 Při	 příležitos<	 nadcházejícího	 Mezinárodního	 dne	 rodin,	 vyhlášeného	 Valným	
shromážděním	 OSN	 v	 roce	 1993,	 zveřejňuje	 Asociace	 Dítě	 a	 rodina	 výsledky	 exkluzivního	 průzkumu	
veřejného	mínění,	který	zadala	Nadace	Sirius	u	společnos<	Median.	Podle	průzkumu	se	87	%	 lidí	v	České	
republice	domnívá,	že	kojenecké	ústavy	mají	nega<vní	vliv	na	vývoj	dítěte.	

„Devět	z	dese+	oslovených	si	uvědomuje,	že	ústavní	péče	má	vliv	na	psychický	vývoj	dítěte.	Teď	je	řada	na	
poli+cích,	aby	v	zájmu	děF	učinili	kroky,	ke	kterým	se	v	minulos+	zavázali,	a	zajis+li,	aby	se	nejmenší	dě+	do	
ústavu	 neumisťovaly,“	 říká	 PhDr.	 Věduna	 Bubleová,	 předsedkyně	 Asociace	 Dítě	 a	 rodina	 a	 odbornice	 v	
oblas<	náhradní	rodinné	péče.		

Zástupci	 předchozí	 vlády	 deklarovali	 již	 v	 roce	 2012	 záměr	 změnit	 současnou	 situaci,	 i	 přes	 opakovaná	
upozornění	odborníků	na	nevyhovující	stav	však	k	žádné	změně	nedošlo.	

Průzkum	Medianu:	podle	veřejnosP	je	pro	výchovu	dítěte	nejlepší	prostředí	rodiny.	Odborníci	souhlasí	

Více	než	dvě	tře<ny	lidí,	přesně	71	%,	je	podle	průzkumu	Medianu	přesvědčeno,	že	je	možné	opuštěné	dě<	
umisťovat	do	 jiných	 zařízení	 s	 lepšími	podmínkami.	Mezi	dotázanými	panuje	představa,	 že	malé	dě<	 jsou	
nejčastěji	 umisťovány	 právě	 do	 kojeneckých	 ústavů	 (63	 %).	 Ideálně	 by	 podle	 nich	 ovšem	 měly	 jít	 k	
příbuzným	 (33	 %)	 či	 do	 adopce	 (41	 %).	 Tento	 postoj	 koresponduje	 s	 většinovým	 přesvědčením,	 že	 pro	
výchovu	 dítěte	 je	 nejlepší	 prostředí	 rodiny.	 Jen	 8	 %	 respondentů	 uvedlo,	 že	 opuštěné	 dě<	 by	 měly	 být	
umisťovány	do	kojeneckých	ústavů.	

Odborníci	 se	 s	 názorem	 veřejnost	 shodují,	 také	 podle	 nich	 patří	 na	 první	 místo	 rodinná	 výchova	 dítěte,	
včetně	pěstounské	péče	a	osvojení.	Do	zdravotnických	zařízení,	jako	jsou	kojenecké	ústavy,	dnes	nazývaných	
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kojenecká	 centra,	by	měly	být	umisťovány	dě<	 jen	v	případech,	 kdy	 je	 zdravotní	péče	nezbytná	pro	 život	
dítěte.	To	se	však	týká	nanejvýš	desítek	děd	ročně.	

„Jsme	rádi,	 že	 si	 veřejnost	uvědomuje	význam	rodinné	výchovy	a	dává	 jí	přednost	před	ústavní	péčí,“	 říká	
Dana	Lipová,	 ředitelka	Nadace	Sirius,	 která	 se	dlouhodobě	věnuje	projektům	pro	ohrožené	dě<.	 „A	 tento	
názor	 se	 projevil	 i	 v	 nebývale	 velké	 podpoře	 veřejnému	 hlasování	 na	 stránkách	 www.pe+ce-
kojeneckyustav.cz.	Od	března	2018,	kdy	jsme	spus+li	internetovou	pe+ci,	jsme	nasbírali	již	přes	11	500	hlasů	
pro+	umisťování	malých	děF	do	ústavů.“	

Současná	úprava	usnadňuje	umístění	děc	do	ústavů		

Ve	veřejnos<	však	panují	mylné	představy	o	důvodech	umisťování	děd	do	kojeneckých	ústavů.	Dle	odhadu	
respondentů	 jsou	 dě<	 do	 kojeneckých	 ústavů	 častěji	 umisťovány	 na	 základě	 rozhodnud	 soudu	 než	
samotnými	rodiči.	Ve	skutečnos<	je	však	na	základě	žádos<	rodičů	umisťováno	81	%	těchto	děd.		

„Jak	ukázal	exkluzivní	průzkum	Medianu,	odborníci	i	veřejnost	se	shodnou,	že	dě+	nepatří	do	ústavů,	ale	do	
rodiny.	A	kdy	jindy	si	to	připomenout	než	na	Mezinárodní	den	rodin,“	zdůrazňuje	PhDr.	Věduna	Bubleová.		

–	KONEC	–	
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Asociace	Dítě	a	rodina,	z.	s.,	vyhlásila	pe+ci	pro+	umisťování	nejmenších	děF	do	ústavní	péče	na	adrese	www.pe+ce-
kojeneckyustav.cz.	Asociace	je	sdružením	respektovaných	neziskových	organizací	působících	v	oblas+	péče	o	ohrožené	
dě+.	Svými	ak+vitami	naplňují	přání,	aby	každé	dítě	mohlo	vyrůstat	v	rodinném	prostředí.	Pomáhají	především	dětem,	
které	 se	 ocitly	 v	 obFžné	 životní	 situaci.	 Asociace	 sdružuje	 desítky	 společnosF,	mimo	 jiné	 Centrum	pro	dítě	 a	 rodinu,	
Nadaci	Sirius,	Nadaci	J&T,	Amaltheu,	organizaci	Lumos,	společnost	Rozum	a	cit,	SOS	dětské	vesničky,	Středisko	náhradní	
rodinné	péče	a	mnoho	dalších	organizací	spolupracujících	s	dětskými	domovy	a	centry	pro	pěstounskou	a	rodinou	péči	
o	dě+.	

Výzkum	veřejného	mínění	realizovala	společnost	MEDIAN,	s.	r.	o.,	exkluzivně	pro	Nadaci	Sirius	ve	dnech	22.	2.	2018	–	4.	
3.	 2018.	 Výzkumu	 se	 zúčastnilo	 823	 respondentů	 ve	 věku	 od	 18	 let	 kombinací	 osobního	 sběru	 vyškolenými	 tazateli	
(CAPI)	a	sběru	přes	online	panel	(CAWI).	Celé	znění	najdete	zde:	hkp://www.ditearodina.cz/pro-media/+skove-zpravy	

Mezinárodní	den	rodin	se	připomíná	každý	rok	15.	května.	Tento	den	vyhlásilo	v	roce	1993	Valné	shromáždění	OSN,	aby	
zdůraznilo	význam	rodiny	pro	vývoj	a	stabilitu	společnos+.	Poskytuje	příležitost	připomínat	si	důležité	otázky	týkající	se	
rodin	a	rozvíjet	znalos+	o	jejich	sociálních,	ekonomických	a	demografických	podmínkách.	

Kontakt:	

Mgr.	Michael	Kudela	(<skový	servis)	 Ing.	Anna	Krbcová	(tajemnice)	
Tel.:	+420	777	663	118	 Tel.:	+420	257	712	944	/	+420	603	402	309	
e-mail:	michael.kudela@ditearodina.cz	 e-mail:	anna.krbcova@ditearodina.cz	

Celé	znění	průzkumu	Medianu	a	další	analýzy	a	staPsPky	asociace	Dítě	a	rodina	najdete	zde:	

hpp://www.ditearodina.cz/pro-media/<skove-zpravy	

Informace	o	pePci	proP	umisťování	nejmenších	děc	do	ústavní	péče	a	její	plné	znění	najdete	zde:	

hpps://www.pe<ce-kojeneckyustav.cz
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