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Pomerný počet detí do 3 rokov, ktoré boli v 
ústavnej starostlivosti v r. 2003.

(modré čiary ukazujú odhad).

0 10 20 30 40 50 60 70

Slovenia

UK

Norway

Turkey

Austria

Greece

Cyprus

Ireland

Denmark

Albania

Croatia

Poland

Netherlands

Portugal

Spain

Hungary

Estonia

Malta

France

Slovak Republic

Romania

Latvia

Lithuania

Belgium

Czech Republic



Pomerný počet detí do 3r. v ústavoch 
*odhady, 

Krajina 2003 Pomer na
10 000

Počet detí do 
3 rokov v 
inšt.

Krajina 2003 Pomer na 
10 000

Počet detí do 
3 rokov v 
inšt.

Czech Rep. 60 1 630 Poland 9 *1 344

Latvia 55 395 Albania 8 *133

Hungary 44 773 Germany 7 1 495

Belgium 56 *2 164 Croatia 8 144

Bulgaria 50 1 238 Sweden 8 (*213)

Lithuania 46 458 (505) Denmark 7 133

Romania 33 2 915 Ireland 6 *95

Slovak Rep. 31 502 Cyprus 4 *15

Finland 28 (*466) Austria 3 *37

Malta 27 44 Greece 3 114

Estonia 26 100 Turkey 2 850

Spain 23 *2 471 Italy 2 *310

Netherlands 16 1 284 Norway <1 (17)

Portugal 16 714 UK <1 (*65)

France 13 *2 980 Slovenia 0 0

Iceland 0 0
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O škodlivosti inštitúcií pre malé deti sa vie 
už 50 rokov

Obaja - Bowlby (UK) aj Vygotsky (Rusko) 
zdôrazňovali:

• (a) deti potrebujú interakciu, jeden na 
jedného, s citlivým a starostlivým rodičom 
alebo opatrovníkom, ku ktorému sa 
postupne bezpečne pripútajú. 

• (b) negatívne dôsledky pre deti, ktoré
vyrastali v inštitúciach, s poruchami 
pripútania a neskôr asociálneho konania CHDCHD





Sestra s problémovým dieťaťom



Dôvody inštitucionalizácie v r. 2003

Dôvody inštitucionalizácie detí do 3 rokov - ostatné 
krajiny zahrnuté v prieskume*
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Dôvody inštitucionalizácie detí do 3 rokov - členské 
štáty EU
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Zdravotné postihnutie
• Celkovo, 33% detí zo známej vzorky bolo so  zdravotným 

postihnutím (n=161)

• Signifikantný rozdiel medzi jednotlivými krajinami (χ2 =16.3, p<.02)
• Z celkovej vzorky:

– Vývinové oneskorenie 24%  (n=115)
– Srdcové malformácie 4%    (n=20)
– Fetálny alkoholový syndróm 3%    (n=14)
– Telesné postihnutie 4%    (n=18)

% so zdravotným 
postihnutím

% s vývinovým 
oneskorením

Denmark 38 20
France 44 30
Greece 18 16
Hungary 17 11
Poland 28 14
Romania 36 31
Slovakia 45 26



Príchod do inštitúcie 
• Skupina I (Group I) – z rodiny, z náhradnej rodiny, z jednotky 

rodinneho typu (46%)
• Skupina II (Group II) – z novorodeneckého oddelenia, 

nemocnice, z ulice (54%)

• Signifikantný rozdiel medzi krajinami (χ2 =41.6, p<.001)

*Pre Rumunsko, čísla nezahŕňajú vzorky z Timisoara a Maramures – informácie neboli k dispozícii
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Kontakt so súrodencami
• 70% detí malo súrodencov

– 38% súrodencov bolo umiestnených spolu 
– Z tých, čo neboli spolu, kontakt bol udržiavaný alebo 

nadviazaný u 34%

*Pre Rumunsko, iba vzorka z Hunedora; údaje z Timis a Maramures sú vynechané
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Dĺžka pobytu v inštitučnej 
starostlivosti

• Priemerný vek pri príchode do inštitúcie, kde sa 
dieťa práve nachádza, bol 11 mesiacov a pri 
odchode z inštitúcie bol 26 mesiacov.

• Priemerná dĺžka pobytu v inštitúcii kde sa dieťa 
práve nachádza bola 15 mesiacov s rozsahom od 
10 mesiacov (Poľsko) do 20 mesiacov (Grécko).

• Celková dĺžka času stráveného v nejakej inštitúcii 
bola 16 mesiacov.Veľa (54%) detí prišlo z 
novorodeneckých oddelení, (priemerný vek pri 
príchode bol 10 mesiacov).
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Tretina detí v ústavnej starostlivosti má nejaké zdravotné postihnutie. 



Vplyv ústavnej starostlivosti na 
mozog dieťaťa



EEG záznamy merané na malom dieťati 



EEG Aktivita v jednotlivých oblastiach detského 
mozgu (Bukurešťský projekt skorej intervencie 

- Nelson and Koga, 2004)
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Dôkazy zo snímok mozgu 



Dopad na vývin mozgu 
• Temporálne laloky 

zanedbaného mozgu –
nízka aktivita a zánik 
buniek 

• Temporálne laloky 
normálneho mozgu –
vysoká aktivita a rast 
buniek 

L L RR

Neurobiológia – snímky mozgu ukazujú dôsledky hrubého 
zanedbávania na mozog a rozvoj empatie a sociálneho 
správania 



Dôkazy zo snímok mozgu



Rozhodnutia o umiestnení
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Udržať rovnováhu 
medzi ochranou 
dieťaťa a 
zachovaním rodiny 



Ochrana/Umiestnenie mimo domu 
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Ústav??
Žiadne dieťa do 5 
rokov by nemalo 
byť v ústavnej 
starostlivosti
Medzinárodná
adopcia
Iba posledné
východisko, iba ak 
je to v najlepšom 
záujme dieťaťa

Inštitučná
starostlivosť

Starostlivosť v komunite
Podpora rodiny s celodennými / 

terapeutickými intervenciami

Starostlivosť poskytovaná rodičom, 
ktorý nekoná trestnú činnosť (a 
trestne činný rodič nie je prítomný) 

Náhradná osobná starostlivosť
(starý rodič alebo iný príbuzný)

Pestúnstvo / terapeutické
pestúnstvo

Adopcia v rámci krajiny
- Iba 4% sú skutočné siroty



Transformácia služieb pre deti

KOMUNITNÉ SLUŽBY

PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ

ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pyramída služieb pre deti a rodiny: Snaha znížiť
ústavnú starostlivosť prináša rôzne úskalia 



Čo potrebuje dieťa ako alternatívu k 
ústavnej starostlivosti ? (1)

• Miestne služby: aké zdravotné a sociálne 
zariadenia sú k dispozícii a zadarmo zabezbečujú
splnenie potrieb dieťaťa?  (domáce návštevy 
odborníkov) 

• Posúdenie každej rodiny vo vzťahu k potrebám ich 
dieťaťa, schopnosti rodiča naplniť tieto potreby, 
sociálnych a ekonomických faktorov, ktoré rodiča 
obmedzujú

• Podpora rodinám, finančná, praktická a 
emocionálna 



Čo potrebuje dieťa ako alternatívu k 
ústavnej starostlivosti ? (2)

• Rehabilitácia – Sanácia rodín, u ktorých je podľa 
posudku zvýšené riziko ublíženia dieťaťu fyzicky, 
sexuálne alebo emočne cez zneužívanie alebo 
zanedbávanie 

• Pestúnska starostlivosť na vysokej úrovni,ktorá by 
zabezpečila starostlivosť pre dieťa a vzor pre 
rodičov, ktorí sú rehabilitovaní

• Adopcia iba ak bola rehabilitácia rodičov a 
intervencie širšej rodiny neúspešné

• Bezplatné právne zastúpenie pre rodičov a dieťa, 
ktorí sú účastníkmi súdneho konania o náhradnej 
starostlivosti



Zhrnutie procesu deinštitucionalizácie 
mladších detí

Poznatky ukazujú, že proces deinštitucionalizácie 
môže ešte viac poškodiť menšie deti: 

– Ak je presun príliš rýchly
– Ak sa neberie ohľad na potreby dieťaťa 
– Ak potreby dieťaťa nie sú na prvom mieste 

Tretina detí opúšťa inštitúcie so zdravotným 
postihnutím alebo vývinovým omeškaním a 
vyžaduje si podporu miestnych sociálnych a 
zdravotných služieb, 42% detí po odchode 
NIKTO nesleduje. 
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Príčiny opustenia dieťaťa rodinou

Veľmi vážne ekonomické problémy 
Nedostočné formálne vzdelanie matky 
Nedostatok špecializovaných služieb na 
lokálnej úrovni (návštivy budúcich mamičiek) 
Lack of sexual education and family planning
Zlé podmienky ubytovania a bezdomovectvo
Rodičovstvo –násťročných 
Slabá príprava na pôrod a tradičné spôsoby 
popôrodnej starostlivosti 
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Matka na návšteve v čakárni chce vidieť svoje 
dieťa, ktoré je v ústavnej starostlivosti. 
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