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Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Věříme, že včerejší výrok pana premiéra Andreje Babiše na Twitteru, ve kterém vyzdvihl důležitost
pěstounské péče především pro nejmenší děti a defacto vyzval ke zrušení kojeneckých ústavů, je
apelem na Vás všechny, kteří právě nyní můžete pomoci těm nejmenším a nejzranitelnějším dostat se
z ústavní péče do milujících náručí.
„Doma je prostě doma, a žádný ústav to nenahradí. Takže když víme, že kojenecké ústavy nenávratně
poškozují vývoj mozku malých dětí, že stát vlastně skrze kojenecké ústavy negativním způsobem
ovlivňuje budoucí vývoj malých dětí, tak je logické, že se s tím musí něco udělat,“ prohlásil správně pan
premiér. Ten také slíbil, že by se měl stát zasadit o vytvoření dostatečné kapacity pěstounů s do roku
2024 zrušit kojenecké ústavy. „Děti patří domů,“ řekl výslovně.
Výše uvedené prohlášení vzniklo v reakci na podněty pěstounů a neziskových organizací, kteří se na
pana premiéra obrátili se svými dotazy, argumenty a osobními příběhy.
K tomu, aby stát vytvořil ohroženým dětem odpovídající rodinné zázemí máte nyní velmi blízko.
V následujících dnech jde do třetího čtení novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, sněmovní tisk
911. Jsme přesvědčeni o tom, že je nutné podpořit návrh poslance Aleše Juchelky (sněmovní tisk 944),
ale také pozměňovací návrh 7838 k sněmovnímu tisku 911, který podala skupina poslanců napříč
politickým spektrem v čele s Olgou Richterovou. Tyto dva návrhy se vzájemně doplňují. Rádi bychom
upozornili na to, že na pozměňovacím návrhu je širší politická shoda a že budoucnost dětí se nesmí stát
nástrojem k politickému boji a lacinému sbírání bodů.
Žádáme Vás o to, abyste hlasovali odpovědně a s rozmyslem
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