
O nás Zhodnocení Současné trendy

Legislativa platná do 31. 12. 2013:

 zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní

výchovy nebo ochranné výchovy ve

školských zařízeních a o preventivně

výchovné péči ve školských zařízeních

 diagnostické ústavy ve správním řízení

zajišťovaly umisťování a přemisťování

dětí ve své síti výchovných zařízení

Legislativa platná od 1. 1. 2014:

 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový

Občanský zákoník, který problematiku ÚV

upravuje v § 971

 soud při nařizování ÚV rozhoduje o

umístění a přemístění dětí do

jednotlivých zařízení, přičemž zohledňuje

především umístění dítěte co nejblíže k

bydlišti rodičů

 diagnostický ústav ve správním řízení

umisťuje a přemisťuje pouze děti s

uloženou ochrannou výchovou

 prodloužení délky pobytu v DÚM

 přílišná naplněnost DÚM kvůli

zdlouhavému rozhodování soudů o

umístění dítěte (čekání na zahájení

jednání, nabytí právní moci rozsudku)

 nejistota dětí o délce pobytu a o další

budoucnosti

 29 z 87 chlapců přemístěných z DÚM v

období leden až říjen 2014 přesáhlo

obvyklou délku pobytu v DÚM (dle z.

109/2002 Sb. by délka pobytu v DÚM

neměla zpravidla přesahovat 8 týdnů)

 v roce 2013 strávil chlapec v DÚM

průměrně 47 dnů, v roce 2014 pak 71 dnů

 umisťování dětí soudem do zařízení bez

předchozího pobytu v diagnostickém

ústavu

 umístění do zařízení, které neodpovídá

potřebám dítěte

 absence potřebné diagnostiky, často i

anamnestických dat, osobní dokumen-

tace dítěte

 komplikovaná adaptace

 pomalé reagování na kritické situace v

zařízeních (např. napadení, šikana,

sexuální obtěžování)

 zbytečné oddalování nástupu do škol a

léčebných programů

 nedostatečná naplněnost specializovaných

zařízení v odlehlých lokalitách, která vede k

ohrožení jejich existence

 ztráta přehledu o aktuální situaci a klientele

v jednotlivých zařízeních

 zavedené změny, které měly zlepšit

fungování systému, přináší pravý opak.

Jednoznačně dochází k porušování práv

dětí, jsou v rozporu s nejlepším zájmem

dítěte

 do DÚM přichází klienti ve starším věku

 v roce 2010 byl průměrný věk 16

let a 6 měsíců

 v roce 2014 pak 16 let a 11 měsíců

 většina klientů již vyčerpala všechna

výchovná opatření předcházející nařízení

ÚV

 ambulantní a pobytové programy ve

střediscích výchovné péče

 programy nestátních organizací

 soudní dohled nad nezletilým

 klienti mají za sebou rozsáhlejší trestnou

činnost

 výjimečně dochází k uložení ochranné

výchovy

 přibližně 1 - 2 klienti v DÚM za rok

 celkově klesá počet klientů přijatých do

DÚM

 zhruba 10% chlapců je umístěno do sítě

bez předchozího pobytu v DÚM

 preferuje se umisťování klientů do zařízení

pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 snaha umisťovat děti do náhradní rodinné

výchovy (pěstounské péče)

Úkolem Diagnostického ústavu pro mládež

(DÚM) je provést diagnostiku chlapců

s ukončenou povinnou školní docházkou

umístěných zde na základě usnesení

soudu o předběžném opatření, rozsudku o

ústavní výchově či uložení ochranné

výchovy. V omezeném počtu DÚM

poskytuje také preventivně výchovnou péči

u těch, kteří do DÚM přicházejí na základě

žádosti zákonných zástupců.

V průběhu pobytu prochází klient

komplexním diagnostickým vyšetřením. Na

základě získaných dat odborných

pracovníků jsou vybírána nejvhodnější

následná zařízení, přičemž hlavním cílem

je zkrátit dobu pobytu v ústavním zařízení

na nezbytně nutnou dobu a ve spolupráci s

rodinou dosáhnout brzkého návratu dítěte

do rodiny.

V rámci DÚM pracujeme se třemi

skupinami klientů v budově v Lublaňské

ulici a dvěma výchovnými skupinami na

odloučených pracovištích v ulicích

Vratislavova a Věšínova (samostatné byty).

Důsledky změn legislativy 
na realizaci ústavní výchovy v ČR

(z pohledu Diagnostického ústavu pro mládež, 
Praha 2, Lublaňská 33)
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