Co je důležité pro Vaše dítě/děti?
Některá řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (resp. rodičovské kon ikty) mohou
působit velice emotivně. Je však v zájmu nezletilých dětí, aby rodiče a jejich zástupci
v těchto řízeních nevyužívali kon iktní strategie a aby se v podáních určených soudu
omezili pouze na nezbytný popis skutkového stavu. Zejména je třeba zabránit situacím,
aby jeden z rodičů odcházel od soudu jako poražený, protože v takovém případě
(spolu)prohrává vždy také dítě.
Ne každý rodič je schopen či spíše ochoten dítěti naslouchat a být mu tak pomocníkem
v těžké životní situaci, jakou rozpad vztahu otce a matky bezesporu představuje. Rodiče
se často snaží, vědomě či nevědomě, „přetáhnout" dítě na svoji stranu. Dítě však
potřebuje, aby se naplnily jeho dvě nejzákladnější psychické potřeby – pocit bezpečí a
jistoty. I když dojde k rozpadu rodiny, snažte se velmi dbát na to, aby Vaše dítě nadále
mohlo prožívat jistotu a bezpečí ve vztahu s oběma rodiči.
Pokud se rodičům nepodaří oddělit svůj partnerský kon ikt od rodičovství a oddělit tak
své prožitky od prožitků dítěte, dochází nejen k bezprostředním změnám v chování
a prožívání dítěte, ale také k dlouhodobému ovlivnění jeho zdravého tělesného,
duševního i sociálního vývoje.
Dítě v reakci na kon ikt rodičů zapojuje obranné mechanismy, jež tlumí psychickou
bolest, stává se méně vnímavým k prožitkům svým i druhých. U mladších dětí se může
projevovat zvýšená plačtivost, neklid při spánku či noční děsy, u starších dětí pocity
beznaděje, bezradnosti a nejistoty, obav z budoucnosti. Také se mohou projevit
psychosomatické obtíže jako bolesti hlavy a břicha, nesoustředěnost, nervozita,
podráždění. Může dojít ke zhoršení prospěchu ve škole. Důsledky dopadají i na děti,
na kterých to není zřetelně vidět, mohou se projevit až v pubertálním či postpubertálním
období, např. záškoláctví, užívání drog, alkoholu, sebepoškozování, také mohou
ovlivňovat jejich budoucí vztahy.
Zpovědi dětí (www.vztahove-poradenstvi.cz)
„Nevíme, jak se to dělá, milovat jenom jednoho z Vás, tak nás k tomu nenuťte!"
„To, že se někdy hádáte, zvládneme, pokud jsme si jistí tím, že to zvládnete vy."
„Potřebujeme vás oba!"

Rozvádíte/rozcházíte se a potřebujete
upravit poměry ke svému nezletilému dítěti?
Vážení rodiče,
u Okresního soudu v Jeseníku jsou nově některá řízení ve věcech péče soudu
o nezletilé, nejčastěji úprava péče a styku s nezletilým dítětem a jejich změn, vedena
na principech interdisciplinární spolupráce, která je inspirovaná „cochemskou praxí",
která se rozvinula v německém městě Cochem-Zell při rozhodování ohledně nezletilých
dětí. Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené na práci s rodiči
s cílem podpořit komunikaci na rodičovské úrovni.
Při rozhodování o nezletilých dětech rozcházejících se rodičů upřednostňujeme před
autoritativním rozhodnutím soudu takový způsob vedení řízení, při němž zúčastněné
instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k tomu, aby se dohodli, jakým způsobem
bude péče o jejich dítě/děti probíhat.
Oč jde?
Rozchod nebo rozvod představuje pro Vaše dítě traumatický zážitek. V těchto chvílích
od Vás nutně potřebuje pomoc. Rozhodnutí ohledně Vašeho dítěte patří v prvé řadě
do Vašich rukou, a proto nenechte rozhodovat za Vás jiné. Chápeme, že může být velmi
obtížné dohodnout se s člověkem, který Vás opouští nebo kterého opouštíte. Vaše
dohoda o péči o dítě po rozchodu nebo rozvodu je ale předpokladem pro jeho budoucí
šťastný život.
Z čeho vycházíme?
Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z Vás.
Dohoda s druhým rodičem na budoucím životě dítěte je projevem Vašich rodičovských
kompetencí, stejně jako to, že dítě není vtahováno do partnerského kon iktu.
Dítě by od Vás mělo dostat informace o tom, co se děje, a měli byste si vyslechnout jeho
názor i na to, jak si představuje svůj budoucí život. O osudu svých dětí byste měli v první
řadě rozhodovat Vy. Pokud se nedokážete s druhým rodičem zatím dohodnout,
nabízíme Vám pomoc.
Kde můžete vyhledat pomoc?
U Okresního soudu v Jeseníku, na Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského
úřadu v Jeseníku, v Poradně pro rodinu v Jeseníku (poradenství, edukace, terapie),
v poradně ESPEDIENTE, z.s. (poradenství, edukace, mediace) či u další odborné pomoci.

„Když se rozvádíte jako manželé, nerozvádějte se s námi."
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ochrany dětí na Jesenicku
r. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007630

OSPOD

Okresní soud v Jeseníku Poradna pro rodinu Jeseník Poradna ESPEDIENTE, z.s.

www.jesenik.org www.portal.justice.cz
tel: 584 498 445 tel: 584 458 200

www.ssp-ol.cz
tel: 584 414 035

www.espediente.cz
tel: 605 011 336

PODÁNÍ návrhu
U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé (návrh podává
rodič ve 3 vyhotoveních), vzory návrhů jsou k dispozici na internetových
stránkách města Jeseník www.jesenik.org, rovněž mohou rodiče využít
formuláře, které jsou k dispozici na Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městského úřadu v Jeseníku nebo se mohou obrátit na pomoc se sepsáním
návrhu na poskytovatele právnických služeb, avšak za úhradu).
Pokud mají oba rodiče bydliště v okrese Jeseník, soud zpravidla ve lhůtě
do 6 týdnů od podání návrhu nařídí soudní jednání, jinak zpravidla
ve lhůtě do 2 měsíců od podání návrhu.
POUČENÍ na Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
V mezidobí od podání návrhu k soudu do nařízeného prvního soudního
jednání má rodič povinnost obratem nejpozději do 3 dnů od doručení
usnesení soudu, kterým je mimo další jmenován kolizní opatrovník
nezletilému, domluvit se s druhým rodičem a kontaktovat pracovníka
OSPOD za účelem dojednání společné schůzky. Rodiče budou poučeni
o rodičovské odpovědnosti, právech dítěte a vedení k uzavření dohody
ve prospěch jejich dětí.
1. SOUDNÍ jednání
Proběhne první soudní jednání, na kterém soud případně schválí uzavřenou
dohodu mezi rodiči, pokud je v zájmu nezletilého dítěte a v souladu
se zákonem. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí, aby
vyhledali odbornou pomoc, a nařídí další soudní jednání zpravidla za 6
týdnů. Pracovník OSPOD je rodičům nápomocen v průběhu soudního
jednání při zajištění odborné pomoci (předání kontaktů).

DOPORUČENÁ ODBORNÁ POMOC - návštěva poradny
Do dalšího nařízeného soudního jednání rodiče na doporučení soudu
využijí odbornou pomoc. Ta bude představovat zpravidla tři setkání rodičů
s odborníkem během jednoho měsíce s cílem uzavřít dohodu rodičů.
O průběhu setkání v poradně bude soudu a OSPODu poskytnuta zpráva.
2. SOUDNÍ jednání + nařízení odborné pomoci
Pokud na druhém soudním jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu
řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče
dohodu neuzavřou, soud jim může nařídit na dobu nejvýše 3 měsíců účast
na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii,
nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Zároveň
za dobu nejvýše 3 měsíců nařídí další jednání. V případě nesplnění této
povinnosti může soud rodičům uložit pořádkovou pokutu.
3. SOUDNÍ jednání
Pokud u třetího soudního jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu
řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče
dohodu neuzavřou, soud zpravidla autoritativně rozhodne, popř. nařídí
další jednání za účelem provedení úkonů nutných k rozhodnutí ve věci
samé. Více informací k postupu Okresního soudu v Jeseníku naleznete
na internetových stránkách www.portal.justice.cz, popř. Vám je podá vyšší
soudní úřednice pro úsek péče soudu o nezletilé děti, tel. +420 584 458 240.
Budete-li chtít kontaktovat osobně OSPOD, je nezbytné, abyste
k tomu přizvali i druhého rodiče, pakliže vám v tom nebrání závažné
skutečnosti.

Průběh celého řízení je odvislý pouze na Vás rodičích, čím dříve dospějete k dohodě v nejlepším zájmu svých dětí, tím dříve dojde k ukončení soudního řízení.

