
Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí, 

obracíme se na Vás v souvislosti s kauzou zamýšlené transformace DOZP Nové Zámky, která 

v současnosti rezonuje veřejným prostorem s označením „kauza Náměšť“.  

Domníváme se,  že není třeba, abychom  blíže popisovali, oč jde. Jsme přesvědčeni, že jste s ní  

seznámena. Reakce obyvatel na plánovanou výstavbu chráněného bydlení v Náměšti připomíná 

nedávný případ v obci Svitávka. Shodných bodů je zde celá řada, byť jsou mezi nimi i  rozdíly. Ani toto 

však nechceme analyzovat. 

Chceme zacílit zejména na mlčení Ministerstva práce a sociálních věcí a konkrétně na mlčení Vaše,  

čelní představitelky sociální politiky státu. Ptáme se, proč se vrcholný státní orgán, který má 

problematiku ochrany a výkonu práv osob se zdravotním postižením ve své gesci, a který by zejména 

měl vytvářet takové podmínky, aby práva těchto našich znevýhodněných spoluobčanů byla 

prosazována, ani k jedné z těchto dvou kauz nevyjádřil a nezaujal jednoznačný postoj?  

Jsme přesvědčeni, že je třeba, abyste se Vy osobně -  ministryně práce a sociálních věcí - za lidi se 

zdravotním postižením jasně postavila. Prosíme, mějte na paměti,  že se jedná o lidi, kteří byli po celé 

desítky let drženi v segregaci za zdmi velkokapacitních ústavů, zcela mimo život, který označujeme 

jako běžný. Ale jde o lidi, kteří mají práva a svobody stejné, jako my ostatní občané. Mezi tato práva a 

svobody patří mimo jiné svoboda pohybu, právo na bydlení nebo právo na nezávislý způsob života. 

Všichni víme, že jediným způsobem jak tato práva a svobody skutečně naplnit, že umožníme a 

pomůžeme  lidem opustit zdi ústavů a  poskytneme  jim dobré podmínky pro život a podporu 

v běžném prostředí.  

Vyzýváme Vás, paní ministryně, abyste byla v této věci bdělá a nepřecházela tyto situace mlčením. 

Pokud  mlčíte Vy, může se snadno  zdát, že kauza Svitávka či Náměšť jsou problémy pouze lokálního 

významu. Což, jak víme, nejsou.  

Vyzýváme vás, abyste aktivně bránila dosažení práv lidí ohrožených dlouhodobou 

institucionalizací, iniciovala osvětu veřejnosti, krajských i obecních úřadů, v případech  kauz do nich 

sama aktivně vstupovala a byla vzorem mezilidské solidarity. Stejně tak, jak  jste to učinila  v kauze 

Slunečnice. 

 

Děkujeme. 

Pavla Baxová, ředitelka Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., členka Jednoty pro deinstitucionalizaci 

(JDI), pavlab@rytmus.org 
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Terezie Hradilková, členka výboru JDI, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz 

 

Podepsaní odborníci, stejně jako další členové JDI, jsou připraveni se v osvětě i konkrétních případech 

angažovat a dávají své zkušenosti MPSV k dispozici. 
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