
ODSOUZENI.CZ Kampan na podporu deti odsouzenych k zivotu za zdmi
ceskych ustavu

 

Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:

Kampaň ODSOUZENI.CZ iniciovala v České republice přijetí vládní strategie a novelizaci klíčového zákona, které do konce roku 2013 zruší
kojenecké ústavy a opuštěná novorozeňata nasměrují do rukou náhradních rodičů z řad pěstounských rodin.   

Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil:

Cílem projektu bylo zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o problematiku náhradní rodinné péče, zejména pěstounství, a upozornit na
problémy, které plynou ze samotné existence kojeneckých a dětských ústavů. Cílenou komunikací s představiteli politické reprezentace
dosáhnout přijetí potřebných legislativních kroků vedoucích ke změně systému péče o ohrožené děti v ČR.

Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu:

V současné době je v českých ústavech umístěno přes 11 000 dětí, které jsou tak odsouzeny žít mimo rodinu. Česko je v Evropě na
předním místě ve statistikách počtu dětí žijících v ústavní péči a je kvůli tomu kritizováno řadou mezinárodních organizací. Nadační fond J&T
se proto rozhodl nad rámec své běžné charitativní pomoci iniciovat osvětovou kampaň o náhradní výchově v ČR a na politické úrovni
iniciovat proces, který nasměruje ohrožené děti z českých ústavů do rodinného prostředí k jejich novým náhradním rodičům - pěstounům či
osvojitelům (adoptivním rodičům).

Vysvětlení zvoleného strategického postupu:

Naši strategii jsme postavili na následujících pilířích: 1. COMMUNITY RELATIONS Vybudovat skupinu podporovatelů z řad odborníků a
organizací z oblasti náhradní rodinné výchovy, dětských psychologů a pediatrů. 2. GOVERNMENT RELATIONS Zahájit politický networking
za užití osobních jednání a direct marketingu na podporu novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který by měl zásadně zlepšit
podmínky výkonu pěstounské péče v České republice. 3. MEDIA RELATIONS Veřejně podpořit novelizaci zákona na základě negativního
vymezení proti systému ústavní péče a naopak pozitivního vyzdvižení péče rodinné, zejména pěstounské. Zapojit podporovatele z řad
celebrit. 

Popis realizovaných fází a aktivit projektu:

1. COMMUNITY RELATIONS • Vybudována koalice pěti neziskových organizací, tzv. Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče, která se
postavila za reformu systému péče o ohrožené děti. • Vybudována sítě podporovatelů zahrnující 30 klíčových neziskových organizací z
oblasti náhradní rodinné péče. • Zapojeny stovky fanoušků na sociální síti facebook a vytvořen vlastní YouTube kanál s TV reportážemi o
pěstounství. 2. GOVERNMENT RELATIONS • Spuštěna kampaň Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče s názvem ODSOUZENI.CZ
upozorňující představitele relevantních ministerstev a členy parlamentu na systémové nedostatky v péči o ohrožené a opuštěné děti v ČR. •
Zajištěn aktivní networking s politiky vládních stran formou osobních jednání, předkládáním stanovisek, odborných studií a pravidelným
direct mailingem. • Získání podporovatelů kampaně z řad klíčových poslanců parlamentu ČR - členů sociálního, zdravotního i školského
výboru Parlamentu ČR. • Zahájena odborná legislativní podpora při novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí za podpory
odborníků na problematiku pěstounství, dětských psychologů a pediatrů. 3.MEDIA RELATIONS • Zapojeni podporovatele z řad osobností
společenského a politické života České republiky zahrnující herce Pavla Lišku, Jitku Schneiderovou, Davida Švehlíka, Naďu Konvalinkovou,
Simonu Babčákovou, Ester Janečkovou, Martina Myšičku či režisérku a adoptivní matku Alici Nellis. • Realizována tisková konference ke
spuštění kampaně ODSOUZENI.CZ za účasti více jak 30 novinářů ze zpravodajských, lifestylových i odborných médií. Počet článků (do tří
dnů po TK): 31 výstupů, včetně České televize a TV Prima. • Zajištěna celoroční media relations a kontinuální práce s novinářskou
komunitou na podpoře témat spojených s pěstounstvím. 

Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele:

Výsledky: • Na přelomu 2011/2012 vydala Vláda ČR Národní strategii „Právo na dětství“, která významným způsobem zlepšuje současný
systém ochrany práv dětí. Tento dokument počítá i s rušením kojeneckých ústavů a jejich nahrazením pěstounskou péčí do konce roku
2013. • V Poslanecké sněmovně jsou v současné době projednávány dvě klíčové novelizace zákonů, které výrazným způsobem podporují
institut náhradní rodinné výchovy a omezují nutnost ústavní péče - zákon č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a zákon č. 109/2002
Sb., o  ústavní výchově.  • Témata rušení kojeneckých ústavů a podpory pěstounů se staly jedněmi z hlavních priorit sociálních reforem
současné české vlády. • Téma transformace systému péče o ohrožené dětí je v současné době předmětem řady veřejných debat, je
médiálně atraktivní a stává se i součástí řady odborných seminářů a přednášek.

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: cenapr@apra.cz.
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