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Vážená paní ředitelko, 

děkuji Vám za Vaše vyjádření ke zprávě z návštěvy Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc Klokánek (nyní Rodinné centrum, z. s.) v Kroměříži, která proběhla ve dnech 

23. a 24. května tohoto roku. 

Děkuji také za informaci o změně právní formy zařízení. Protože se však nezměnil personál, 

Vy, jako osoba odpovědná za chod zařízení, a z části ani děti zde umístěné, domnívám se, 

že je správné, abych svá doporučení adresovala Vám. 

Velmi si vážím kladného přístupu, s jakým jste k mým doporučením přistoupila. Dle Vašeho 

vyjádření jste již odstranila velkou většinu zjištěných nedostatků. Za důležité považuji 

dovysvětlit pouze opatření č. 15 týkající se uzamykatelného prostoru pro děti. Ve vyjádření 

uvádíte, že „každé dítě má svůj uzamykatelný prostor ve skříňce s ohledem na své 

individuální potřeby a schopnosti“. Existenci „uzamykatelného prostoru ve skříňce“ nijak 

nezpochybňuji ani v samotné zprávě z návštěvy. Jako problematické vnímám, že tato skříňka 

je společná všem dětem na bytě a klíč má pouze sloužící teta. Jistě toto opatření zamezí 

případným krádežím cenných předmětů mezi dětmi, neposkytuje jim však požadovanou 

míru soukromí. Pokud dítě například dostane osobní dopis, u kterého si nepřeje, aby jej 

kdokoliv jiný četl, nemá si jej v tuto chvíli kam schovat. Doporučuji proto poskytnout 

zejména starším dětem uzamykatelný prostor (například šuplík či skříňku), který by byl určen 

pouze jim a jejich osobním věcem. 

Na závěr považuji za vhodné vyjádřit se k práci psycholožky s dětmi se zkušenostmi se 

sexuálním zneužíváním. Pečlivě jsem prostudovala Vaše vyjádření (resp. vyjádření 

psycholožky PhDr. D. C.) a dospěla jsem k závěru, že se těmto dětem dostalo náležité péče 

odpovídající jejich potřebám. Znovu však připomínám, že dětem je potřeba zajistit 

odbornou péči psychologa bezprostředně po jejich přijetí do zařízení a taktéž je důležité vést 

o této péči průběžné záznamy (opatření č. 9 a 10). 

Návštěvu nyní v souladu s § 21a odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv ukončuji. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
veřejná ochránkyně práv 


