20 proseb dětí

Milá maminko a milý tatínku…
1. Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice
jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o
mě většinu času stará. Ale druhého rodiče potřebuji úplně
stejně.
2. Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba
stejně rád. Neočerňujte přede mnou toho druhého, protože mě
to bolí.
3. Pomozte mi mít kontakt s tím rodičem, se kterým netrávím
většinu času. Vytočte mi jeho telefonní číslo nebo mi
předepište jeho adresu na obálku. Pomozte mi k Vánocům
nebo k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit nějaký hezký
dárek. Moje fotky nechte vždycky vyvolat dvakrát – jednou
taky pro druhého rodiče.
4. Mluvte spolu jako dospělí lidé. Ale mluvte spolu.
Nepoužívejte mě jako poslíčka mezi vámi – a už vůbec ne se
zprávami, které toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.

5. Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči. A rodič,
od kterého odcházím, ať si také nemyslí, že se v příštích
dnech budu mít špatně. Nejraději bych byl pořád s vámi
oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy – jenom proto,
že jste vy naši rodinu roztrhli.
6. Nikdy neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým
rodičem. Část mého času patří mojí mamince a mně, část
mému tatínkovi a mně. Důsledně to dodržujte.
7. Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte, když se vám nehlásím
v době, kdy jsem s druhým rodičem. Mám teď dva domovy. A
ty musím dobře oddělovat – jinak bych se ve svém životě už
ale vůbec nevyznal.
8. Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík.
Pozvěte toho druhého na chvíli dál a promluvte si o tom, jak
byste mohli můj těžký život nějak zlepšit. Vždycky, když si mě
předáváte nebo přebíráte, jsou to pro mě kratičké chvilky, kdy
vás mám oba. Neničte mi je tím, že se obtěžujete nebo
hádáte.
9. Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce
nebo u přátel.
10. Nehádejte se přede mnou. Buďte ke mně alespoň tak
zdvořilí, jako jste k ostatním lidem, a jak to také ode mě
vyžadujete.

12. Dovolte mi přivést si svoje kamarády k vám oběma. Chci,
aby poznali moji maminku a mého tatínka a aby viděli, jak jsou
oba skvělí.
13. Dohodněte se férově o penězích. Nechci, aby jeden z vás
měl moc peněz a ten druhý jen málo. Ať se vám oběma daří
tak dobře, abych se u vás obou mohl cítit stejnou mírou v
pohodě.
14. Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlíte. Tolik čokolády
bych totiž nikdy nemohl sníst, jak moc vás mám oba rád.
15. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte s penězi.
Pro mě je stejně mnohem důležitější čas než peníze. Ze
skvělé společné hry se raduji mnohem víc než z nějaké nové
hračky.
16. Nemusíme mít pořád nějaké akce. Nemusí být pořád něco
nového a skvělého, když spolu něco podnikáme. Nejhezčí je
pro mě, když jsme prostě veselí a v pohodě, hrajeme si a
máme i trochu klidu.

Okresní soud v Hodoníně spolupracuje se
spádovými OSPODy a neziskovými
organizacemi podle principů interdisciplinární
spolupráce

Průvodce soudním
řízením při rozpadu
rodiny

18. Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když
při rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mně stáli,
kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své prarodiče.
19. Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý
našel nebo najde. S tímto člověkem musím také vycházet. A
to je pro mě snadnější, když nebudete navzájem žárlivě slídit.
Stejně by bylo pro mě lepší, kdybyste si oba brzy našli
někoho, koho byste měli rádi. Nebyli byste na sebe už tak zlí.

Převzato z webové stránky Cochem www.ak-cochem.de

rozchod či rozvod představuje pro dítě traumatizující zážitek,
či velmi nepříjemnou zkušenost, která může vést k narušení
jeho osobní stability a zdravé identity. Jsou to chvíle, kdy
potřebuje pomoc či podporu. Včasná a pokud možno
nekonfliktní dohoda rodičů v péči o dítě/ děti po rozchodu
nebo rozvodu manželství je předpokladem pro jeho
zvládnutí takto náročné životní situace.
Víme, že může být náročné dohodnout se s člověkem, který
Vás po letech soužití opouští nebo kterého opouštíte Vy.
Na své pocity provázející tuto situaci máte oba plné právo
a víme, že bývají mnohdy až překvapivě intenzivní.
Můžeme Vám pomoci zorientovat se v otázce řešení péče
o Vaše dítě tak, aby výše zmíněná zátěž Vaše dítě i Vás
samotné zasáhla co možná nejméně.
Při rozhodování o nezletilých dětech dvou zcela svéprávných
rodičů je v rámci uplatnění Interdisciplinární spolupráce
upřednostňován takový způsob vedení soudního řízení, při
němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou
rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a perspektivu
dítěte před autoritativním rozhodnutím soudu. Nově zaváděná
interdisciplinární spolupráce je standardizovaný postup,
ve kterém jsou jasně dané role, povinnosti a závazky
ve vztahu ke všem profesím, účastnícím se opatrovnického
sporu. Jasně daný časový rámec pomáhá dosáhnout řešení
a dosažení cíle. Tento postup funguje na základě vzájemné
aktivní spolupráce profesí, která zaručuje provázanost,
efektivitu a flexibilitu. Každá ze zapojených profesí ví, kdy
do řešení rodičovského konfliktu vstupuje a jak má její
vstup vypadat.

17. Nechte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před
vaším rozchodem. Začíná to u mého pokojíčku a končí u
úplných maličkostí, které jsem dělával úplně sám s tatínkem
nebo s maminkou.

20. Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli – ale
zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si tyto
moje prosby, které vám píši. Třeba si o nich promluvíte. Ale
nehádejte se. Nepoužívejte tyto moje prosby k vyčítání
druhému, jak byl ke mně špatný. Když to uděláte, tak jste
vůbec nepochopili, jak na tom teď jsem a co potřebuji, abych
se cítil lépe.

Vážení rodiče,

Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené
na práci s rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské
úrovni.
Na koho se můžete obrátit?

Průběh celého řízení mají ve svých
rukou pouze rodiče.
Čím dříve dospějí k vzájemné dohodě,
která bude především v zájmu
společných dětí, tím dříve dojde
k ukončení soudního řízení.

Okresní soud v Hodoníně
soudní tajemník/ce: tel.: 518 307 232 mob.: 702 221 758,
e-mail: cochem@osoud.hod.justice.cz,
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine/zakladniinformace

SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA
RODIČŮ NA OSPOD

PRVNÍ JEDNÁNÍ VE VĚCI
PÉČE O DĚTI/ROZSUDEK

NÁVRH VE VĚCI
PÉČE O DĚTI
SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA
RODIČŮ NA OSPOD

EDUKACE

V ideálním případě podávají rodiče návrh na
úpravu péče o jejich společné děti ve formě
vzájemné dohody.

Může se stát, že rodiče nejsou na péči o své děti
úplně dohodnuti, a ke shodě nedojdou ani při
jednání na OSPOD.

Následně
jsou
rodiče
soudem
vyzváni,
aby kontaktovali místně příslušný OSPOD. Zde si
domluví schůzku s pracovníkem, na kterou přijdou
společně. Účelem takové schůzky je prodiskutovat
návrh rodičů, jestli jejich dohoda svým obsahem
není v rozporu se zájmy dětí. Pokud tomu tak není,
OSPOD informuje soud o této skutečnosti.
Na základě těchto informací může soud nařídit
i dřívější termín soudního jednání.

Potom pracovníci OSPOD vyrozumí soudní
tajemnici, že se rodiče na péči o děti nedohodli.
Tajemnice proto zkontaktuje odbornou službu,
která spolu s rodiči probere v rámci edukace vše,
co se péče o děti týče tak, aby bylo matce a otci
jasné, v čem spočívají jejich role.

Potom zpravidla soudu nic nebrání, aby dohodu
rodičů o péči, která je v zájmu dětí, schválil.
Může být tedy vydán rozsudek.

Edukace rodičů probíhá ještě před prvním
soudním jednáním.

Pokud se rodiče v průběhu edukace na péči o děti
dohodnou,
spolupracující organizace tuto
informaci zašle spolu se zprávou soudu. Následně
proběhne soudní jednání, kde tato dohoda rodičů,
pokud není v rozporu se zájmy dětí, může být
schválena

OSPOD— Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Městský úřad Hodonín— https://www.hodonin.eu/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-11423
Městský úřad Kyjov— http://mestokyjov.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-1249
Městský úřad Veselí nad Moravou— https://veseli-nad-moravou.cz/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvisvz-kontakty/os-3322/p1=87885

PRVNÍ JEDNÁNÍ VE VĚCI
PÉČE O DĚTI/ROZSUDEK

MEDIACE

Průběh soudního řízení ve věci péče o děti může trvat různě
dlouhou dobu. V případě, že jsou rodiče na péči již
dohodnuti, pohybuje se délka řízení v rozmezí 1 až 2 měsíců.
DRUHÉ JEDNÁNÍ VE
VĚCI PÉČE O DĚTI/
ROZSUDEK

Někdy se může stát, že se rodiče nejsou schopni
na péči dohodnout při edukaci. V tom případě
toto soudu sdělí ve své zprávě odborná
organizace, která edukaci vedla.
U prvního soudního jednání tedy může dojít
k tomu, že je rodičům doporučena další odborná
pomoc formou mediace.
Soudce potom odešle rodiče k soudní tajemnici,
která s nimi dohodne termín mediace a organizaci.

Pokud je ovšem nutná podpora rodičů formou odborné
spolupráce, celé soudní řízení se tím může prodloužit
na dobu 6 a více měsíců.
Rodiče mají tedy celý průběh ve svých rukou.

TERAPIE

TŘETÍ JEDNÁNÍ VE VĚCI
PÉČE O DĚTI =
ROZSUDEK

V ojedinělých případech se může stát, že se rodiče k dohodě nedopracují ani
s podporou mediace. Toto soudu sdělí ve své zprávě spolupracující organizace,
která mediaci poskytovala.

Pokud se rodiče dohodnou na tom, jak bude
do budoucna o děti pečováno, organizace
o dohodě uvědomí soud. U dalšího soudního
jednání tak může dojít ke schválení dohody rodičů,
pokud tato neodporuje zájmům dětí.

Při soudním jednání tedy může nastat to, že jsou rodiče odesláni k další
spolupráci, pokud to soudce vyhodnotí jako přínosné. Tato spolupráce
je vedena formou terapie, buď mezi rodiči, nebo rodinné.
Poskytovatele vyberou rodiče po skončení jednání za podpory soudní
tajemnice.
Dojdou-li rodiče k dohodě, jak o děti pečováno, je toto oznámeno soudu.
Pokud je dohoda rodičů v souladu se zájmy dětí, může ji soud schválit.

Soud může rozhodnout i autoritativně, pokud
se odborná pomoc jeví jako neefektivní.

Soud může rozhodnout i autoritativně, pokud se odborná pomoc jeví jako
neefektivní.

