
Proč potřebuje
Česká republika

 ochránce práv dětí? 
Členové Vládního výboru pro práva dítěte

vysvětlují:

„Bude skvělé, když 30 let po pádu železné opony uděláme další významný
krok směrem k zemím s vyspělou úrovní demokracie a přijmeme tolik
potřebný zákon o ochránci práv dětí."

Klára Šimáčková Laurenčíková
Předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte



 
„Organizace zabývající se situací ohrožených dětí, po dětském ombudsmanovi
dlouho volají. Potřebujeme silného partnera, jehož náplní bude ochrana práv
dětí, mezi něž počítám i právo na život dítěte v rodině. Dlouhodobě pracujeme
na tom, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí, dětský
ombudsman v naplňování tohoto práva může napomoci. Je důležité, že český
návrh akcentuje i zapojení dětí a klade důraz na jejich participaci formou
poradního orgánu dětského ombudsmana, jehož členy budou právě děti. Proto
věříme, že vznik této pozice bude důležitým mezníkem pro naši práci a
zlepšení života ohrožených dětí, z nichž mnoho dnes stále vyrůstá v ústavním
prostředí.“

Petra Kačírková, Lumos

„Pokud se podaří zákon schválit ještě v tomto volebním období, můžeme co
nejdříve podpořit ohrožené děti, kterým není a nebylo přáno. Je důležité, aby
měly možnost spolurozhodovat o svých životech a u dětského ombudsmana by
měly najít zastání a podporu."

Klára Chábová, NF Krok domů

Podporuji vznik této instituce, protože vím, že děti potřebují nezávislého
ochránce, který bude stát na jejich straně ať se děje, co se děje. Věřím, že
kdybychom v této zemi měli dětského ombudsmana dříve, tak by tisíce dětí
nemusely strávit dětství v dětských domovech nebo kojeneckých ústavech."

Michal Ďorď, Vteřina poté

„Neblaze sleduji dlouhodobé trendy nárůstu negativních jevů mezi
dětmi a mladými lidmi v mnoha oblastech jejich života, ale i nečinnost a
přešlapy státních, nestátních i samosprávných subjektů. Jistě, žádná
instituce nemůže zajistit, aby se to nedělo vůbec, ale silná instituce ochránce
práv dětí tomu může dlouhodobě výrazně pomoci. Tak, jak je instituce nyní
navržena, má dostatečné kompetence a může řešit problémy i v oblastech,
které jiné veřejné ani soukromé orgány neřeší a ani řešit nemohou. Pokud se
politikům podaří vznik dotáhnout do úspěšného cíle, bude se ochránce práv
dětí v budoucnu věnovat ochraně jednotlivých dětí v nouzi tam, kde Veřejný
ochránce práv či OSPODy nemohou a bude moci také vstupovat za účelem
dosažení nejlepšího zájmu dítěte do některých druhů soudních sporů, kde se
jinak dětem zastání vsoučasném systému nedostává.“

Jan Husák, Česká rada dětí a mládeže


