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Děti v ústavech
Na celém světě žijí miliony dětí v ústavech. Jeden z odhadů vyčísluje celkový
počet až na osm milionů1. I když vzhledem k neúplnosti globálních statistik a
pravděpodobnosti, že mnoho dětských domovů není nikde registrováno, může být
celkové číslo mnohem vyšší.2

Mýtus o sirotcích

8 MILIONŮ

Mnoho lidí se domnívá, že tyto ústavy či „sirotčince“ existují, aby
se postaraly o sirotky, jenže přes 80 % dětí v nich má žijícího
rodiče.3 Většina z nich by tak se správnou podporou mohla znovu
žít se svou rodinou.
I když některé ústavy mají dostatek financí a obětavý personál,
rodinu nahradit nemohou. Osmdesát let výzkumu prokázalo
negativní dopad institucionalizace na dětské zdraví, rozvoj a
šance uspět v životě.4
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Děti v ústavech: země s údaji
Česká rep. 9,56113

Zde je uvedeno několik zemí, ve kterých došlo ke sběru
dat týkajících se počtu dětí v ústavech. Nicméně údajů o
institucích je nedostatek a mnoho zemí zde kvůli absenci
dat není zastoupeno.
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V některých zemích již proběhl přechod od ústavní
péče k péči rodinného typu. Pro děti, které nemohou žít
se svou rodinou, je zajištěna alternativní péče, jakou je
například pěstounská péče.
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Vyvrácení mýtu o sirotcích
Rusko30

Turecko12

Tato mapa ukazuje, kolik procent dětí v
ústavech má alespoň jednoho žijícího
rodiče. Mnohé z těchto dětí by se mohly
se správnou podporou vrátit ke svým
biologickým rodičům.
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CHUDOBA

POSTIŽENÍ, PORUCHY
UČENÍ, NEMOC

DISKRIMINACE

NÁBOR, OBCHOD
S DĚTMI A
VYKOŘISŤOVÁNÍ

ZNEUŽÍVÁNÍ A
ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ

Ve většině zemí je jako hlavní
příčina institucionalizace dětí
uváděna chudoba.32 Rodiče,
kteří si nemohou dovolit děti
krmit, šatit či posílat do školy,
mají jen malý výběr.

Děti s postižením jsou
vystaveny vysokému riziku
institucionalizace.36

Podle zprávy Evropské
komise41 jsou v Evropě
romské děti bez postižení
často umisťovány do
„speciálních škol“ pro
postižené děti.

V některých zemích jsou
chudým rodičům nabízeny
peníze, aby se vzdali svých
dětí.

Některé děti nemohou žít
u rodičů kvůli zneužívání či
zanedbávání. Ústavy mají v
tomto směru nicméně také
neslavnou pověst.45 Tyto děti
potřebují zajistit náhradní
rodinnou péči, která by je
ochránila a zároveň byla
pečlivě monitorována.

V Sierra Leoně
bylo 52 % dětí
v ústavech kvůli
chudobě.33
Ve studii mapující evropské
porodnice zaměstnanci 75 %
zařízení uvedli chudobu jako
možnou příčinu vzdání se
dítěte rodiči.34
V Číně jsou malé děti často
odkládány, protože si pro ně
jejich rodiče nemohou dovolit
zdravotní péči.35

Často tomu tak je, protože
rodiny nemají přístup ke
správným službám37 nebo
protože v dané oblasti
nefunguje inkluzivní
vzdělávání. Negativní dopad
může mít i postoj okolí.
V některých zemích je
rodičům umístění dětí
s postižením do ústavů
doporučováno.38 V jiných je
postižení u dítěte považováno
za životní smůlu či prokletí.39

45 % dětí v ruských
ústavech má nějaké
postižení.40

90 % z 11 milionů
„opuštěných či
osiřelých“ dětí v
Indii jsou dívky.42

Zkorumpované instituce a
neetické adopční agentury na
dětech vydělávají díky darům
pro své instituce či skrze
obchodování s dětmi.43

Přes 50 % ústavů v
Malawi uvedlo, že
„nabírá“ děti přímo
přesvědčováním
rodičů, aby u nich
dítě umístili.44

V mnoha zemích se do
ústavů kvůli zneužívání
či zanedbávání dostává
relativně malé procento dětí v
porovnání s dalšími důvody.46

Průzkum v 11
evropských zemích
ukázal, že do ústavů
je kvůli zneužívání
či zanedbávání
umisťováno 14 %
dětí.47
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ŘEŠENÍ
Institucionalizace dětí není nezbytnost – je to volba. Existují finančně dostupné alternativy, které dětem dovolují žít v pečujícím rodinném prostředí.
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PREVENCE ROZDĚLENÍ RODINY

NÁVRAT DO RODINY

ALTERNATIVNÍ PÉČE

Služby v komunitě dokážou zabránit rozdělování rodin a
zastavit umisťování dětí do ústavu. Příkladem služeb jsou
školy, zdravotní péče, finanční a právní podpora, služby
pro rodiče a děti s postižením, rodičovské poradny,
služby na ochranu dětí a mnoho dalších opatření. 48

V průměru 80 % dětí v ústavech má alespoň
jednoho žijícího rodiče a důvodem rozdělení rodiny
je chudoba, postižení či nedostupnost vzdělání a
služeb k řešení krizových situací.50

Pokud není návrat do biologické rodiny možný (včetně
případů zneužívání a zanedbávání), děti mohou žít
v náhradní rodinné péči – u příbuzných, pěstounů
či adoptivních rodičů.51 Aby se zajistilo, že umístění
bude bezpečné a v nejlepším zájmu dítěte, musí být
potencionální pečovatelé pečlivě prověřeni, vyškoleni a
monitorováni. Pro nevelký počet starších dětí je někdy
nezbytné zřídit malé pobytové služby.

Je prokazatelné, že je mnohem levnější podporovat
rodinu prostřednictvím sociálních služeb než starat se o
dítě v ústavu.49

Po zřízení správných komunitně založených služeb se
mnoho dětí může vrátit do svých biologických rodin.
Je nicméně naprosto zásadní děti v ústavech na změnu
pečlivě připravit a zajistit, aby každé dítě odešlo do
bezpečného prostředí, kde o něj bude postaráno v jeho
nejlepším zájmu.

PŘECHOD
Mnoho zemí už zavedlo systém využívající péči
rodinného typu. Lumos poskytuje zkušenosti a
podporu vládám, aby zdroje směrovaly do kvalitnější a
finančně efektivnější péče a umožnily tak dětem žít v
rodinách, ve kterých se cítí milovány a chtěny.
Více si přečtěte na: www.wearelumos.org/the-solution
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