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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Odborníci se ohrazují proti výrokům ministryně Maláčové 
ohledně sociálně-aktivizačních služeb a žádají jejich obnovení 

 

• Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odmítla žádost sociálních pracovníků o 
obnovení sociálně-aktivizačních služeb a ve sněmovně je označila za „volnočasové aktivity“ 

• Odborníci se proti tomuto výroku ostře ohrazují a apelují na ministryni, aby si uvědomila dopad 
takového jednání a znevážení práce sociální pracovníků  

• Sociálně-aktivizační služby se poskytují rodině s dítětem v okamžiku, kdy je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat, například matkám 
samoživitelkám, které se nyní ocitly v nouzi, zdravotně či mentálně postiženým atd. 

 

Praha, 8. dubna 2020 – Asociace Dítě a Rodina, sdružující přes osm desítek organizací věnujících se péči o 
ohrožené děti, se ostře ohrazuje proti výroku ministryně Jany Maláčové na půdě Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. V úterý 7. dubna zde odmítla požadavek na obnovení sociálně-aktivizačních služeb 
v nouzovém stavu s tím, že se jedná o „volnočasové aktivity“. 

„Taková reakce překračuje všechna pravidla, je to absolutní nonsens,“ neskrývá své rozhořčení 
předsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Střediska náhradní rodinné péče PhDr. Věduna Bubleová. 
„Jedná se o nepřijatelné znevážení práce sociálních pracovníků v této náročné situaci. I běžné rodiny se 
dostávají v důsledku nouzového stavu do finanční tísně, natož matky samoživitelky, zdravotně či mentálně 
postižení nebo rodiny bez stálého příjmu. Je alarmující, že tak nekompetentní výrok zazní z úst zrovna 
ministryně práce a sociálních věcí, která by měla být s touto problematikou seznámena.“ 

 

Sociálně-aktivizační služby: pomoc rodinám v naléhavé situaci 

Asociace Dítě a Rodina dostala řadu stížností od svých členských organizací, z nichž se mnohé zabývají právě 
sociálně-aktivizačními službami. Jedná se například o SOS dětské vesničky, Diakonie Západ, organizace na 
ochranu ohrožených dětí jako Alamalthea, Prevent 99, Centrum pro dítě a rodinu Valika, Salinger, Střep – 
české centrum pro sanaci rodiny, Lumos a řady dalších. 

Zástupci organizací si stěžují na zpochybnění aktivit sociálních pracovníků, kteří navzdory nepříznivé situaci 
usilovně pomáhají rodinám v nouzi. Odborníci zároveň znovu apelují na obnovení sociálně-aktivizačních 
služeb. Jejich smyslem je individuální pomoc a poradenství rodičům a dětem například ve zvládání 
rodičovských schopností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí a krizových situací. 

„Výrok paní ministryně je dehonestací úsilí stovek sociálních pracovníků. Přitom díky sociálně-aktivizačním 
službám se předchází vážným jevům, jako je domácí násilí nebo odejmutí dítěte z rodiny, u nichž v současné 
situaci hrozí, že budou narůstat,“ apeluje Mgr. Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček. 
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Oborníci žádají o obnovení těchto základních služeb v nezbytné míře 

Ministryně Maláčová mimoto uvedla, že důvodem odmítavého stanoviska je riziko šíření nákazy, protože 
sociální pracovníci denně obslouží „30 rodin“. I to je zcela mimo realitu sociálně-aktivizačních služeb, jejich 
smyslem je péče věnovaná jednotlivým rodinám dle jejich individuálních potřeb, a tak je zcela nereálné, aby 
jeden sociální pracovník přišel za den do kontaktu s tolika osobami. V požadavku odborníků navíc bylo 
zdůrazněno, že tyto služby budou po dobu nouzového stavu poskytovány v maximální míře bezkontaktním 
způsobem v zájmu zdraví klientů i sociálních pracovníků. 

„Pomáháme řadě postižených rodin, například nevidomému otci samoživiteli, který se stará o 
hendikepované dítě. Bez naší asistence se neobejde, ale současný stav nám to znemožňuje. Samozřejmě 
chápeme, že ministerstvo chtělo zabránit kontaktu mezi sociálními pracovníky a klienty, ale tyto služby 
v této situaci jde poskytovat i bezkontaktní formou, například telefonem, skypem či donáškou za dveře. 
Na to se zjevně zapomnělo,“ říká David Svoboda, DiS., ředitel centra Amalthea. 

 „Naše organizace každý den obdrží desítky telefonátů od osob, které se dostávají současným nouzovým 
stavem do situace, s níž si nedokáží sami poradit,“ vysvětluje PhDr. Věduna Bubleová. „Žádáme proto o 
bezodkladné obnovení sociálně-aktivizačních služeb v nezbytné míře. Dále vyzýváme ministryni 
Maláčovou, aby své nekompetentní výroky přehodnotila.“ 

 

– KONEC – 

 

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 81 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami 
naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné 
situaci. Asociace sdružuje desítky společností, mimo jiné 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 rodinnou péči. 

 

Kontakt: 

Mgr. Michael Kudela (tiskový 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 
 
 
 
Přílohy: 

Aktuální příklady sociálně-aktivizačních služeb, které musí řešit sociální pracovníci v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu 

Kompletní znění otevřeného dopisu vládě ČR z 30. března 2020 

 

Tiskové zprávy k tématu ochrany ohrožených dětí najdete zde: 

http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy 
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