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Odporúčania Komisie pre práva 
dieťaťa pri OSN pre deti bez 
rodičovskej starostlivosti 1

Zvýšiť povedomie o krátkodobých a 
dlhodobých dôsledkoch pre deti, ktoré žijú
v ústavnej starostlivosti bez primárneho 
opatrovníka  
Zvážiť dôvody, PREČO sú deti 
umiesťňované do ústavnej starostlivosti a 
na ako dlho? („Ekonomické siroty“ alebo 
„sociálne siroty“ alebo „biologické siroty“) 
Ďalej rozvíjať komunálne podporné služby 
pre rodiny ako súčasť preventívnej 
stratégie 
Propagovanie pestúnskej starostlivosti a 
adopcie ; 



Odporúčania Komisie pre práva 
dieťaťa pri OSN pre deti bez 
rodičovskej starostlivosti 2

Medzinárodná adopcia má byť použitá ako 
posledná možnosť a iba ak sa dá ukázať, že je v 
najlepšom záujme dieťaťa (Komisia)

Všetky rozhodnutia o umiestnení majú brať do 
úvahy optimálne vývinové časové rámce 
dieťaťa a dôsledky premiestnenia 

Monitorovanie typov inštitúcií, ktoré sú k 
dispozícii na ochranu detí (veľké a neosobné
ALBO malé a rodinného typu) 

Effektívnejšie využívanie zdrojov pre deti. 
Možnosť vybudovať pestúnsku starostlivosť, 
adopciu a rehabilitáciu rodín za nižšie náklady 
ako je ústavná starostlivosť



Školenie a šírenie informácií

Školiace podujatia plánované na r. 2006 v 
krajinách s najvyšším pomerom (viac ako 
30 na 10 000) mladších detí v ústavnej 
starostlivosti 
Česká republika,Belgicko,Bulharsko, Lotyšsko, 
Litva, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

Podporené školiacim manuálom s 
názvom: „ De-inštitucionalizácia a 
transformácia služieb pre deti: sprievodca 
osvedčenými postupmi“
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Zásady 10 krokového modelu dobrého 
spôsobu de-inštitucionalizácie detí do 

rodinnej starostlivosti (1)

Krok 1: Zvyšovanie povedomia (t.j. Prečo 
zatvárať inštitúcie? Ako fungujú inštitúcie?)

Krok 2: Manažovanie procesu, návrh 
strategického plánu multidisciplinárneho 
manažérskeho tímu 

Krok 3: Analýza na úrovni krajiny; situácia 
detí v ústavnej starostlivosti v regiónoch, 
rozsah existujúcich alternatívnych služieb a 
zdrojov, počty ústavov a zamestnancov 



Zásady 10 krokového modelu dobrého 
spôsobu de-inštitucionalizácie detí do 

rodinnej starostlivosti (2)

Krok 4: Analýza inštitúcií – počty detí, obrat 
detí (koľko odchádza a prichádza);
zhodnotenie potrieb detí a situácie 
potenciálnej rodiny (t.j. špeciálne potreby, 
deti so zdravotným postihnutím, možnosť
nájsť ich rodičov/príbuzných)

Krok 5: Návrh alternatívnych služieb
Rozsah služieb potrebných na prevenciu prijatia do 
inštitúcie (t.j. Jednotky pre matku a dieťa )
Starostlivosť o deti zaloťená na rodine (t.j. Návrat 
ku rodičom/príbuzným, pestúnska staroslivosť, 
adopcia )
Alternatívne využitie budov na rozvoj nových 
služieb (t.j. denné služby )



Zásady 10 krokového modelu dobrého 
spôsobu de-inštitucionalizácie detí do 

rodinnej starostlivosti (3)

Krok 6: Plánovanie presunu zdrojov z 
inštitučnej starostlivosti do služieb v rámci 
komunity (t.j. Pestúnska starostlivosť)

Krok 7: Príprava a presun detí; využitie 
plánov pre prácu s dieťaťom a posudkov. 
Použitie vecí, ktoré uľahčia presun (hračky, 
deky), knihy života, návštev nového miesta 
pobytu, návštev nových opatrovníkov.

Krok 8: Príprava a presun zamestnancov 
pomocou poradenstva, preškolenia a 
preradenia 



Zásady 10 krokového modelu dobrého 
spôsobu de-inštitucionalizácie detí do 

rodinnej starostlivosti (4)

Krok 9: Logistika; ubezpečte sa, že je 
presun naplánovaný podľa potrieb 
jednotlivých detí a nie je nanútený 
systémom 

Krok 10: Monitorovanie a 
vyhodnocovanie, či je presun a 
umiestnenia každého dieťaťa v súlade s 
plánom starostlivosti o dieťa. Všetky novo 
umiestnené deti je potrebné navštíviť a 
sledovať po 3 mesiacoch a neskôr 
každých 6 mesiacov nasledujúce 2 roky.  



Keď plánujete presun do novej rodiny, všimnite 
si vzájomné putá medzi deťmi 



Pestúni/ adoptívni rodičia pravidelne dieťa navštevujú
pred presunom do nového domova 



Pestúni/adoptívni rodičia sú hodnotení podľa toho, 
ako vyhovujú potrebám dieťaťa 



Veci na ľahšie zvládnutie presunu a fotografie dieťaťa 
sú dôležité



Návštevy nového domova sú nevyhnutné a ak to je 
možné, tak aj návraty na návštevy ku bývalým 

pestúnom a priateľom / súrodencom 



Dom rodinného typu je dobrou alternatívou pre deti, 
ktoré je problém adoptovať



Najviac 5 detí do pestúnskej rodiny, s maximálne dvoma 
deťmi so zdravotným postihnutím 
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