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Rodina a děti, řešení problémů s dětmi….

Otázka:
Nela Tomanová : Měla bych dotaz : 

“ Jak budete  řešit odebírání dětí z rodin, pokud manželé se  řádně nestarají o děti  .  Kdo bude mít
pravomoc konat a za jakých podmínek. Bude rodina po nějakou dobu sledována zda je nutné děti
odebrat ?. Jak si představujete adopci dětí pokud se o ně pravé rodiče nezajímají a dítě třeba navštíví
jednou za rok, nebo pošlou pohled ?. Jsou vesničky SOS , dětské domovy jsme ochotný jim pomáhat ? A
co pak s dítětem které vyšlou v plnoletosti do světa a on nikoho nemá ,nikdo nemá o něj zájem kam s
ním co s ním bude.”

Odpověď: 
Jindra Tichý, hlavní koordinátor Občanského referenda a místopředseda Referenda ČSR.

Je zde potřebné rozlišit  ústavní práva a práva výkonné moci,  které musí nová Ústava vytvořit
podmínky. Musíme opět vycházet z primárního hlediska pro normální zdravou společnost, v které
bychom  měli  být.  Sice  v  ní nejsme  z  mnoha  důvodů,  ale  snahou  je  se  do  normální zdravé
společnosti dostat.

Ústavní pravidla ....

- Základní a  primární (a  souběžně normální)  je,  že  děti  náleží rodičům,  pokud  se  rodiče
nemohou starat, jsou zde příbuzní, nejdříve staří rodiče (babička a dědeček) nebo strýc, teta,
potom  další příbuzní.  Dříve  podstatu  tvé otázky  řešil  z větší  části  institut  „kmotr“,posléze
institut „poručník“, který ale nedosahoval výsledků tak, jako tradičně navyklý „kmotr“.

-  Instituty jako je adopce, pěstounská péče, osvojení,  dočasná péče atd.  musí samozřejmě
rozhodnout  soud,  ale  to  pouze  v případech,  kdy  je  skutečně  nezbytný  zásah  státu  a  dítě
odebrat rodiči/rodičům. Podotýkám, že je nutné ústavně defnovat, co je to nezbytnost. Dle
mého  soudu  jsou  to  opravdu  týraní  a  zneužívání  dítěte/dětí  nebo  jasně  a  prokazatelně
zanedbávání péče takovým způsobem, že by dítě bylo ohroženo na životě, zdraví a výchově
opravdu průkazně. 

- Péče o takové děti, a nejen o ně,  je to i o nemohoucích, postižených je primárním úkolem
státu. Tedy ano, vychází se z toho, že stát poskytne plnou péči všem těmto oblastem. Forma a
způsob však není na Ústavě, ale na výkonném aparátu, kde to bude v povinnostech okresního
hejtmanství.
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Výkonná zákonná pravidla

- Zde v tomto smyslu je to problematika, kterou musí řešit a navrhnout skuteční odborníci, se
zásadou, že přednost má výhradně a primárně zájem dítěte. Tento bod zákonnosti je teprve
před námi, a budou se teprve konsultovat tyto problematiky s odborníky.

- Pokud bude plnoletý,   bude čerpat občanský důchod a má startovní podmínky stejné jako
každá jiný rovnocenně. Bude plnoletý, měl by se o sebe postarat sám. Není v moci státu dělat
mu maminku,  tatínka,  i  kdyby chtěl.  Bude moci  dále díky  občanskému důchodu studovat,
nebo pracovat a zařadit se platně do společnosti, bude mít stejný základ, jako každý. 

- Považuji to za dostatečné ze strany povinnosti státu se postarat.  To bychom mohli také chtít
po státu, aby člověku našel manžela/lku, protože se mu nedaří manžela/ku sehnat nebo, že si
neumí  vybrat  na jaký flm do kina má jít.  Trošku nadsázka,  ale  primárně není  cílem státu
vychovávat občany. Tím méně nedochůdčata. Každý musí mít výchozí základní stejná pravidla,
ale jejich vlastní život od plnoletosti si musí řídit a realizovat sami.

-

  


	STANOVISKO - REFERENDUM ČR
	Rodina a děti, řešení problémů s dětmi….

