PROCESNÍ
MAPA
Implementace inovativní služby spolupráce
NNO-OSPOD-SOUD

Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci

Mikuláš 365, o.p.s.
Praha 2021

PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří svým dílem přispěli k naplnění cílů
projektu MIKULÁŠ DĚTEM, který jsme realizovali v letech 2019-2021
za finanční podpory Evropského sociálního fondu.
Především celému projektovému týmu za nápady, podněty a realizaci
aktivit v duchu vize spolupráce na naplnění potřeb dětí během rozpadu
rodiny. Jmenovitě pak kolegyni PhDr. Jitce Hofmannové, která stála
u zrodu myšlenky a práci s dětmi a rodiči metodicky vedla.
Dále vedoucí sociálního odboru MČ Praha 4 Mgr. Věře Rožkové a vedoucí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Petře Opočenské i všem
pracovnicím oddělení za aktivní spolupráci a důvěru ve smysluplnost
našeho konání.
Velké poděkování patří i předsedkyni Obvodního
soudu pro Prahu 4 Mgr. Iloně Benešové
a místopředsedkyni Obvodního soudu
pro Prahu 4 JUDr. Aleně Novotné
za ochotu, vstřícnost a cenné rady.
Věřím, že navázaná spolupráce
přinese dětem a jejich rodičům
inspiraci a odvahu hledat
bezpečná řešení.
Eva Flossmannová,

ředitelka organizace Mikuláš 365, o.p.s.
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ÚVODEM
Rozpad rodiny je pro děti náročnou životní změnou, která má často
traumatizující dopad. Zažívají ztrátu jistoty, pocit vlastního selhání, strach
z neznámého, vnitřní konflikt. Jako jednoznačně nejvíce ničivá se ukazuje
intenzita konfliktu a živení sporu rodiči.
Trefně to vyjádřil psycholog a soudní znalec profesor Radek Ptáček pro
Aktuálně.cz, když řekl: „Intenzita konfliktu je nejvíce negativním faktorem
v dalším vývoji dítěte po rozpadu rodiny… A jde o to, jak to pomohu dítěti
zvládnout. Schopnost dětí i dospělých zvládat traumatické situace je
poměrně vysoká. Záleží na tom, jestli ránu vydezinfikuji, zalepím a nechám
ji v klidu zahojit, nebo ji neustále otevírám, rýpám se v ní a sypu do ní, co
tam nepatří. Pak se nezhojí nikdy, a když, tak s velkou jizvou.“:
(Šrajbrová et kol., 2018)
Následky rozpadu rodiny tak mohou v závislosti na dispozicích konkrétních
dětí přetrvávat až do jejich dospělosti, kdy se projeví emočními problémy,
zvýšenou žárlivostí, horší kontrolou hněvu, mlčením o problémech. Jako
dospělí častěji neuzavírají manželství, a pokud ano, jejich partnerský vztah
se vyznačuje impulzivitou a je větší pravděpodobnost, že se rozvedou.
Potenciálně jde o velmi vážný psychosociální problém, kdy stále menší
množství stabilních úplných rodin představuje významné negativum pro
zdraví a prosperitu populace.
Následujícím textem se chceme podělit o zkušenost se zaváděním
mezioborové spolupráce v síti aktérů pracujících s ohroženými dětmi
a jejich rodinami, s ambicí zkrátit soudní řízení a podpořit nezletilé
v jejich participačním právu.
Text dává nahlédnout do „kuchyně“ vzniku a průběhu spolupráce soudců,
pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) a organizace
Mikuláš 365, o.p.s. na inovativním projektu MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory
dítěte a rodiny v náročné životní situaci, který byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Věříme, že Vám náš model spolupráce přinese inspiraci, a přejeme mnoho
úspěchů při zavádění změn do praxe.

Eva Flossmannová
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O PROJEKTU

Jakou situaci řešíme
Dlouhodobá zkušenost s doprovázením rodin formou asistovaných styků
dětí s rodiči ukázala na tři problémové oblasti:

Vleklé
soudní spory
jsou psychickou
zátěží pro děti.

Spory
mezi rodiči
nemají převažovat
v jednáních o dětech.
Soudní
řízení kapacitně
zatěžují zaangažované
profesionály.

O co se snažíme
Zkrácení délky soudního řízení, a tím snížení
psychické zátěže dětí a jejich rodičů.
Zmírnění negativních dopadů na děti
rodičů v situaci rozvodu či rozchodu.
Dosažení efektivní spolupráce odborníků, kteří
pracují s rodinami v rozvodové / rozchodové krizi.
Posílení a rozvoj dovedností rodičů nastavit
nové podmínky pro výchovu dětí za účelem
naplnění potřeb a zájmu dítěte.
4

Jak
tuto
situaci
řešíme

1

Nastavením účinné spolupráce mezi Obvodním
soudem pro Prahu 4,
OSPOD ÚMČ Prahy 4
a organizací Mikuláš 365, o.p.s.
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Rodiče seznamujeme
s výsledky rozhovorů s dětmi, vysvětlujeme specifika
dětské psychiky vzhledem k věku a respektování dětských
potřeb.

Rozhovory s dětmi
zjišťujeme názor dětí, jak
by ideálně měl probíhat
jejich pobyt u matky
a otce. Mapujeme jejich
aktuální psychický stav.
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Rozhovory s rodiči
mapujeme příběh rodiny,
stanovisko k rozvodové
situaci, a také jejich
představy o budoucím
uspořádání péče
o děti.
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PROČ SÍŤ PODPORY
„ Mám rád mamku i taťku. Budu se
u nich střídat, jak budou chtít, jen
ať už se mezi sebou nehádají, když
si mě předávají. “ – Tomáš, 10 let

Uvedení do tématu
Zkušenost s doprovázením rodin formou asistovaných styků dětí s rodiči
nás vedla k zamyšlení se nad dopadem dlouhodobých sporů rodičů na děti.
Praxe ukázala minimálně tři problémová pole.

Vleklé soudní spory jsou
psychickou zátěží pro děti,
a v důsledku negativně
ovlivňují pokusy rodičů
o mimosoudní dohodu.
Soudní řízení, rodiči větvená
do trestních sporů, kapacitně
zatěžují zaangažované
profesionály.
V řízení ve věcech úpravy
poměrů dítěte nemá
převažovat spor rodičů,
předmětem řízení je
výhradně hledání
nejlepšího zájmu dítěte.
Proto se naši pracovníci snaží intervenovat směrem ke změně rodinné
atmosféry ve prospěch větší pohody všech jejích členů a do procesu
rozvodu/rozchodu rodičů vnést důraz na potřeby nezletilých, jejich
právo být slyšeni a v přiměřené míře je do procesu zapojovat.
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Seznámení s účastníky sítě
Do procesu úpravy poměrů nezletilých pro dobu po rozvodu/rozchodu
jsou zapojeni tři aktéři sítě:

SOCIÁLNÍ
ODBORY
ODBORNÁ
PRACOVIŠTĚ

OPATROVNICKÁ
ODDĚLENÍ
SOUDŮ

1. S
 ociální odbory, které v opatrovnickém řízení hájí zájmy nezletilých
dětí. Pokud se na ně soud obrátí, probírají s dětmi a jejich rodiči situaci,
zjišťují rodinné poměry, nezletilé zastupují u soudu. Nezletilé přiměřeně
k věku seznámí s průběhem, důvodem a cílem současné rodinné situace,
vysvětlí jim pojmy, které se procesu týkají. Co to pro ně znamená a jaká
mají práva. Zastupují nezletilé v řízeních, kde může hrozit kolize jejich
zájmů se zájmy zákonných zástupců, což nastává v řízeních péče soudu
o nezletilé téměř vždy. Je-li to potřeba, může pracovnice či pracovník
oddělení sociálně-právní ochrany dětí v zájmu nezletilých navrhnout
rodině služby odborných pracovišť.
2. O
 patrovnická oddělení soudů provádějí řízení o úpravě poměrů nezletilých
po rozpadu rodiny. Soud vede rodiče primárně ke smírnému řešení
věci. Je-li to potřeba, může soud rodičům uložit účast na mimosoudním
smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit
setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem v oboru
pedopsychologie (§ 474 odst. 2 zákona č. 299/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).
3. O
 dborná pracoviště poskytují služby rodinám v případě, že se rodiče na
následné péči o nezletilé nedokážou domluvit bez další pomoci. Do této
kategorie spadá naše nezisková organizace Mikuláš 365, o.p.s. (dále jen
Mikuláš). Společně s OSPOD pomáhá rodinám nalézt vhodné uspořádání
budoucích poměrů dítěte tak, aby byly chráněny jeho nejlepší zájmy.
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Základní informace o postupech
práce s rodinami
Cílem spolupráce Mikuláše s rodinou není obnova manželského soužití,
ale obnovení komunikace, která je nezbytná k výkonu rodičovské role.
Po zkušenostech, jak těžké může pro rodiče být vyrovnání se s vnitřním
zraněním při rozchodu, se naši pracovníci snaží intervenovat směrem ke
změně rodinné atmosféry ve prospěch větší pohody všech jejích členů.
Během spolupráce s klienty se zaměstnanci Mikuláše řídí vnitřními předpisy
a podléhají kontrolní činnosti metodiků sociálně-právní ochrany dětí. Zájmy
klientů chrání zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který
mj. definuje vzdělání poskytovatelů služeb.

Profesní zaměření zaměstnanců organizace
MIKULÁŠ 365, o.p.s.

sociální práce

terapie

pedagogika

právo

kompetence
pracovníků
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psychologie

Výsledky spolupráce s OSPOD a soudy tak, jak jsme ji praktikovali, nás
s ohledem na naše klienty neuspokojovaly. Výjimečné nebylo ani vydávání
předběžných opatření nebo soudních rozsudků, kde byl Mikuláš uvedený
jako osoba odpovědná za službu, které nás zastihlo v situaci, kdy jsme
neměli na realizaci služeb kapacitu.

Zákony, které se na rodinné právo vztahují
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník část druhá – Rodinné právo
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
usnesení č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNCÍH PRÁV A SVOBOD
a související ustanovení se zřetelem na nezletilé jako např.
–

„ Úmluva o právech dítěte“. Jménem České a Slovenské Federativní
Republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. září 1990.

–


„Národní strategie ochrany práv dětí“, která definuje základní principy
ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti v ČR.
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SITUACE NAŠICH KLIENTŮ
Naše zkušenosti
V kontaktu s našimi klienty máme možnost plně si uvědomit, že rozvod je
jednou z nejvíce zátěžových vztahových situací. Členové rodiny přicházejí
o bazální bezpečí, které se netýká jen primární rodiny, ale široké sociální
sítě, do které patří širší rodina, přátelé a společní známí. Eskalující spory
o děti a nemožnost se domluvit, pak přivádí rodiče k nám.

„ Dobrý den, rád bych se na vás obrátil stran
svých kluků (4+8 let), kteří jsou teď v držení
manželky, která je neuvěřitelně manipuluje.
Potřebuji poradit, jak danou situaci zvládnout
bez úhony dětské psychiky… a taky případně
nějaký pohovor s dětmi, abyste mi poradili,
zda je s dětmi manipulováno a jak se proti
tomu dá bránit…“ – otec 39 let
Naše klienty lze zařadit zhruba do věkové skupiny do 40 let, vychovávají
předškolní nebo mladší školní děti. Specifický je pro ně konflikt v partnerské i rodičovské roli, přenášení viny na bývalého partnera, přemíra stresu
a neschopnost nalézt shodu na výchově a úpravě poměrů nezletilých
poté, co se rodiče jako partneři rozešli. Neochota ke kompromisu se
projevuje vleklými soudními spory motivovanými snahou spor vyhrát.

Jak to teď
bude dál?
Přijdu
o děti?
Mám
strach!
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Kdo se mě
zastane?

Proč
zrovna já?

Jak teď
vypadám?

Můžeme pozorovat projevy strachu z nálepky špatného rodiče, ze ztráty
bezpečí, jistoty a vlastní hodnoty.
Děti bývají vlivem rozpadu rodiny vystaveny dlouhotrvajícímu stresu,
který může v některých případech vyústit v celoživotní trauma s dopady
do jejich budoucích partnerských vztahů.
Se svými strachy se zpravidla nemají na koho obrátit. Před zákonem je
zastupuje OSPOD městského úřadu dle bydliště nezletilého, přiměřeně
k věku mohou být jejich názory vyslechnuty soudem, ale se svými myšlenkami a každodenními obavami jsou ponejvíce samy. Dětský hlas není
při debatách rodičů o budoucnosti slyšet.

Znaky, definující naše klienty
1. Podniknuté kroky k ukončení soužití, podané nebo plánované podání
návrhu na soud. Rodinné problémy, které nejsou schopni sami řešit.
Dítě bylo OSPOD vyhodnoceno jako ohrožené.
2. Cílená hrozba soudním řízením, absence motivace k dohodě. Dítě bylo
OSPOD vyhodnoceno jako ohrožené.
3. Nedodržování základních pravidel dohody, neakceptace výroku soudu.
4. N
 ově vzniklé spory v souvislosti s tím, že děti dorostly do další vývojové fáze.

Aktéři rodičovského sporu
1. Rodiče
2. Děti
3. Soud
4. OSPOD
5. Právní
zástupci
rodičů

1.

11. Policie

11.
10.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

10. PPP

9.

9. Škola

8.

8. Širší rodina
7. Odborné služby
6. Soudní znalci

Není nezbytné, aby rodina přišla během rodičovského sporu o následnou
péči a výchovu dětí do kontaktu se všemi vyjmenovanými osobami
a institucemi. Každá rodina je jedinečná a má své individuální potřeby.

11

ROLE OSPOD, SOUDU, NNO
Seznámení se současnou praxí
i očekáváním aktérů sítě
Zjednodušený model opatrovnického řízení
1. R
 odič/e se obrátí na OSPOD s žádostí o pomoc s řešením
rodinné situace.
2. Soudu přijde podnět OSPOD nebo žádost rodiče na úpravu styku.
3. Soud stanoví termín slyšení.
4. Soud vyzve OSPOD k vyjádření k rodinným poměrům.
5. OSPOD hovoří se členy rodiny.
6. P
 roběhne 1. stání
– rodiče dospěli k dohodě, soud vydá Rozsudek, řízení končí,
– rodiče k dohodě nedospěli.
7. OSPOD nebo soud nabídne rodičům poradenský rozhovor v Mikuláši.
8. Komunikace OSPOD s Mikulášem.
9. Rozhovor rodiny v Mikuláši.
10. O
 SPOD dostává od Mikuláše zprávu o výsledku rozhovoru s rodinou.
Zde role Mikuláše končí.
11. OSPOD zprávu postupuje soudu.
12. P
 roběhne 2. stání
– rodiče dospěli k dohodě, soud vydá Rozsudek, řízení končí,
– rodiče k dohodě nedospěli.
13. Soud nařizuje znalecké posudky, řízení se prodlužuje o několik měsíců.
14.	Proběhne 3. stání s výrokem soudu.
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Dosavadní praxe Mikuláše

OS

ro

POD

dina

soud

Očekávané zlepšení

OS

ro

POD

dina

soud
VYSVĚTLIVKY
Plná čára s šipkami – směr komunikace
(barva shodná s obrazcem rodiny, OSPOD, soudu, pomáhající organizace)
Přerušovaná čára s šipkami – proudění komunikace organizačního charakteru
Tečkovaná čára – případné doporučení službu zopakovat nebo zahájit jinou
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OSPOD vykonává sociálně-právní ochranu dětí v širším rozsahu, než je
ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu nebo působení
směřující k obnově narušených funkcí rodiny, na které se soustředil projekt
a o kterém bude text dále pojednávat.
Úkolem OSPOD je ochrana dětí ohrožených dlouhodobými konflikty
rodičovských sporů s dopadem na psychický, případně fyzický stav
dítěte, se známkami projevů podobných psychickému týrání. Tyto
děti OSPOD vyhodnotí jako ohrožené podle § 6 zák. č. 359/1999 Sb.
Pokud v opatrovnickém řízení hrozí střet zájmů dítěte a rodičů, bývá
OSPOD ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte, které zastupuje u soudu,
kde hájí jeho zájmy. Je první, kdo hovoří s dětmi a jejich rodiči. Podle
výpovědí vyhodnotí naléhavost situace, a když se ukáže, že rodiče nejsou
schopni problémy s výchovou a péčí o děti bez odborné poradenské
pomoci řešit, doporučí rodičům, aby se obrátili na další subjekty, se
kterými OSPOD spolupracuje.
Rodiče, nespokojení s vývojem situace, se opakovaně obrací na OSPOD
se stížnostmi na druhého rodiče a tvrzením, že dětem styk s ním neprospívá,
že se styku s ním brání. Až na výjimky OSPOD nezaměstnává psychology,
což je z jeho strany při zjišťování názoru dětí v některých složitějších
případech vnímáno jako hendikep. Otevřeným a pravdivým výpovědím
rodičů brání jejich snaha dosáhnout výhod a svého cíle, ale také negativní
„nálepka“, kterou od veřejnosti OSPOD dostal.
Soud má rozhodovací pravomoci v oblasti rodinného práva svěřené Občanským zákoníkem. Mají-li manželé nezletilé dítě, soud manželství nerozvede,
dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.
Úkolem soudu je rozhodovat i o poměrech dětí nesezdaných rodičů. Velmi
podstatným důkazem v opatrovnických řízeních je zjištění názoru nezletilých. Názor dítěte si soud zpravidla zjišťuje dotazem u opatrovníka, kterým
je příslušný OSPOD a kterému uloží provést pohovor s nezletilým. Soud
ale může názor dítěte zjistit i vlastním výslechem nebo prostřednictvím
znaleckého posudku či vyjádřením odborného pracovníka spolupracujícího
s dítětem (psycholog, psychiatr, organizace pověřená výkonem SPOD apod.).
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Úkolem soudu při rozhodování ve věci péče o nezletilé má soud povinnost
vést rodiče k nalezení smírného řešení (§474 zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů). Za tímto
účelem je soud oprávněn rodičům uložit součinnost s příslušnými odborníky.
Z hlediska nezletilých je rozhodování soudu vztaženo k nejlepšímu zájmu
dítěte. To může být velmi obtížným úkolem, zejména pokud mají rodiče
nesrovnatelné představy. Rodiče, kteří svým jednáním sledují jiné cíle, než
je skutečný zájem dítěte, mají k protahování řízení zákonné nástroje – podávání opakovaných návrhů na nařízení předběžných opatření a následné
podávání opravných prostředků, návrhy na provedení nových dokazování
včetně znaleckých posudků, které bývají velmi časové náročné, obvinění
druhého rodiče z trestné činnosti, odročování z důvodu nemoci atp.
Soud i OSPOD mají zájem na mimosoudní dohodě rodičů a zkrácení
soudního řízení.
Nezisková organizace Mikuláš je jedním ze subjektů, na které se mo‑
hou obracet rodiče a nezletilí v případě, že rodina přestala plnit svoji
psychosociální funkci a už pro ně není bezpečným útočištěm. V případě
dlouhotrvajících sporů nás vyhledávají rodiče na doporučení pracovnic
či pracovníků OSPOD. Pro řešení rodinné situace nabízíme poradensko-terapeutické služby, probíhají u nás asistovaná setkávání dětí s rodiči.
S OSPOD spolupracujeme při mapování rodinné situace a na žádost
píšeme zprávy pro soud. Spolupráce se soudem probíhá zpravidla
nepřímo, prostřednictvím OSPOD. Pokud dojde k přímému jednání,
pak se obvykle jedná o požadavek na neodkladný asistovaný styk.
Záměrem organizace bylo vnést do procesu rozvodu/rozpadu rodiny
silnější důraz na potřeby nezletilých a využít k tomu užší koordinovanou
spolupráci s OSPOD a soudem.
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ZAPOJENÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH
SUBJEKTŮ
Projekt „MIKULÁŠ DĚTEM“ podpořený z Evropského sociálního fondu
umožnil navrhnout a vyzkoušet užší spolupráci s orgány SPOD i soudem.
Definovat a vyzkoušet takovou formu koordinované spolupráce, která by
zkrátila procesní čas, který jak děti, tak rodiče vnímají jako stresující.
Během realizace projektu jsme dospěli k závěru, že kritický postoj k práci
OSPOD a soudům není na místě. Jejich přístup se opírá o kvalifikovaný
zájem a zodpovědnost.

Proces zapojení a nástroje spolupráce
aktérů sítě

Stanovení
zástupců OSPOD,
soudu, NNO

Vznik nových
nástrojů spolupráce

Vymezení rolí
subjektů a nastavení
procesů komunikace
Ještě před započetím projektu proběhla úvodní jednání odpovědných
pracovníků NNO Mikuláš s řídícími pracovníky OSPOD a soudu, kde byl
záměr projektu prezentován a inovace obhájena jako smysluplná. Soud
i OSPOD se zavázaly k participaci na projektu.
Záměrem inovativního spolupráce nebylo hledání nových metod, ale jasné
vymezení stávajících rolí a nastavení účinné spolupráce aktérů.
Každý zapojený subjekt jmenoval své zástupce, kteří na nastavení a uskutečnění projektových aktivit po celou dobu realizace projektu participovali
a principy a dopady spolupráce šířili mezi svými kolegy.
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K navázání a zintenzivnění spolupráce se ústy těchto zástupců vyjadřovaly
všechny subjekty zapojené do sítě. Vybrané odpovědné osoby funkčnost
sítě připomínkovaly zejména formou průběžné telefonické a e-mailové
komunikace, diskuzí během osobních setkání u kulatých stolů, dotazníkovým
šetřením a cílenými rozhovory při zjišťování očekávání jednotlivých aktérů
sítě nebo při zhodnocení realizovaných aktivit.
Nastavení efektivní spolupráce dalo vzniknout do té doby nepoužívaným
nástrojům, které spolupráci zpřehlednily a kopírovaly potřeby jednotlivých
subjektů. Například pro spolupráci OSPOD a NNO byla vytvořena zákonná
forma žádosti o podklady k realizaci služeb organizací Mikuláš, pro snadnou
orientaci pracovnic OSPOD přehledný výčet kritérií pro výběr rodin do
projektu, forma výstupů pro potřeby soudu a v neposlední řadě i postup
vlastní práce s rodinou.

Kritéria pro výběr rodin do projektu
V zájmu dítěte je důležité předcházet konfliktům rodičů a eskalaci
sporů. Důležitá je v tomto směru edukace a informovanost rodičů o dopadech konfliktů na jejich děti, posilování odpovědnosti rodičů za řešení
jejich situace, dostupnost podpůrných služeb, mediace, terapie či krizové
intervence. Klíčová je též změna společenského vnímání a nastavení –
tedy, že rozvod se automaticky nerovná boji a normální je se nesoudit.
Naopak je zcela běžné prožívat bolest či ztrátu, ale to vše s vědomím, že
východiskem z celé krize je vzájemná dohoda v tom, jak dál zůstat rodiči,
i když už nejsou partnery.
Nezbytným předpokladem pro účast rodiny v projektu bylo dítě ohrožené
rozpadem rodiny. Pro zařazení do projektu se rodina mohla nacházet v jedné
ze tří následujících fází procesu.

1. Rodiče podávají návrh na soud.

2. Soudní řízení probíhá.

3. Rodiny se vrací do „systému“.
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1. Rodiče podnikli kroky k ukončení soužití, podali nebo plánují podat
návrh na soud. Zmiňují nestandardní situace a rodinné problémy, které
nejsou schopni sami řešit. Problémy rodičů a potřeby dětí jsou OSPOD
podchyceny, Mikuláš s rodinou promluví, tlumočí dětské potřeby rodičům.
Rodiče potřeby dětí (ne)akceptují.

Výsledek: rodiče jsou seznámeni s potřebami
a „hlasem“ dětí, OSPOD dostává o postoji rodičů zprávu.

2. S
 oudní řízení probíhá.
a) S cílem rychle se rozvést jsou rodiče pod tlakem času nakloněni
dohodě i zohlednění potřeb dětí. Problémy rodičů a potřeby dětí
jsou OSPOD podchyceny, Mikuláš s rodinou promluví, tlumočí dětské
potřeby rodičům. Rodiče potřeby dětí zčásti/plně akceptují.

Výsledek: rodina se vyhne vleklému soudnímu sporu,
soud a OSPOD dostávají o postoji rodičů zprávu.

b) R
 odiče řízení protahují, spor je vleklý, rodiče neústupní, bez motivace
k dohodě. Mikuláš s rodinou promluví, tlumočí dětské potřeby rodičům.
Rodiče se k tomu vyjádří.

Výsledek: rodiče jsou seznámeni s potřebami a „hlasem“
dětí. Soud a OSPOD dostávají o postoji rodičů zprávu.

3. R
 odiny, které se do „systému“ vrátily, a to z důvodu
a) Rodiče nejsou schopni ani v počátku dodržovat základní pravidla
dohody, nebo se s výrokem soudu nesmířili.
b) R
 odiče historicky uzavřeli dohodu o péči a výchově, ale se změnou
podmínek (dítě prochází jinou vývojovou fází) se objevily nové
spory. Rodiče nejsou schopni, a v podstatě ani nemůžou, dodržet
stávající dohodu/soudní rozhodnutí, protože potřeby nezletilých
se vzhledem k postupujícímu věku změnily, že v daném případě
vedou k dalšímu rozkolu mezi rodiči.
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Projekt využívá model zaměřený na práci se změnou. Přístup k řešení
interpersonálních a kompetenčních konfliktů v rodině se snaží pro jejich
zvládání poskytnout smysluplný rámec. Základní rysy přístupu ke klientům
jsou partnerství, edukace a posilování silných stránek klientů. Autoritou
pro řešení problémů jsou rodiče sami. Úspěch závisí na ochotě klientů dát
vzájemné neshody stranou, vyjít procesu naproti a na míře participace.
Tento přístup se může stát východiskem nové praxe spolupráce státní
správy a NNO ve prospěch následné péče o děti.

Po zvážení, a s ohledem na výše uvedené, jsme dospěli k závěru, že do
projektu by rozhodně neměly být vybírány (navrhovány) rodiny:
 de probíhá násilí, které může vést nejen k trestnímu řízení, ale vzhledem
k
k situaci v průběhu práce s rodinou může dojít až na žádost o policejní
asistenci;
kde se vyskytuje závislost;
s těžkými psychiatrickými diagnózami;
s nestabilizovanými psychickými poruchami.

Vlastní kontakt s rodinami jsme plánovali následovně:

Rozhovory

Ukončení

s rodiči a dětmi

Dohoda na cíli
setkání

Definování
problému

Příprava
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a) P
 říprava – úvodní telefonická a emailová komunikace. Vyhodnocuje
míru angažovanosti klientů v procesu. Klient musí o službu sám projevit
zájem. A to, ať už přichází ze svého popudu, nebo z popudu jiné
osoby či organizace.
b) D
 efinování zájmu/ problému – zpravidla je zřejmý z poptávky
OSPOD, ale při jednání si s klientem zájem ověřujeme. Nemusí být
se zájmem OSPOD totožný. Účastníci setkání si odpoví na otázku
„Z čeho mají rodiče obavy“.
c) D
 ohoda na cíli setkání – zájem dítěte a výrok pro soud, ústní kontrakt
na jedno setkání. Zvolený cíl by neměl nikoho poškozovat. Účastníci
setkání si odpoví na otázku „Čeho chtějí rodiče dosáhnout“.
d) R
 ozhovory se členy rodiny (plnění úkolu vedoucího k cíli). Klíčový
je pro tuto fázi sběr informací. Rozhovor je veden snahou zklidnit
emoce rodičů, motivovat je ke změně pohledu na situaci s ohledem
na konkrétním potřebám jejich dětí. Účastníci setkání si odpoví na
otázku „Čeho rodiče dosáhli“.
e) U
 končení – s rodinou se potkáváme zpravidla jednorázově. Setkání
končí jasným a jednoznačným sdělením závěru, který bude tlumočen
soudu. Pokud se rodiče nedohodli, ale je patrná snaha o dohodu
a rodiče projeví o další setkání zájem, domluvíme termín. OSPOD/
soud dostává informaci, aby mohl následné řízení odročit.
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VÝSLEDKY ZAVEDENÍ PROCESŮ
INOVATIVNÍ SLUŽBY
Vyjádření subjektů sítě a porovnání
s očekávanými změnami
OBJEKTIVNÍ ZMAPOVÁNÍ
RODINNÝCH VZTAHŮ
ZKRÁCENÍ SOUDNÍCH SPORŮ
ZVÝŠENÍ OCHOTY RODIČŮ JEDNAT
V NEJLEPŠÍM ZÁJMU DÍTĚTE
ODBORNÉ ZJIŠTĚNÍ NÁZORU
A POTŘEB DĚTÍ

DOSAŽENÉ
VÝSLEDKY

OSPOD očekával zejména zkrácení celého soudního řízení a tím snížení
negativního dopadu na děti a eliminaci jejich traumatizace vlivem sporu
rodičů, který by jinak mohl trvat několik měsíců nebo i let.
Jak uvedla vedoucí oddělení SPOD, zapojili se do projektu organizace
Mikuláš, o.p.s. v situaci, kdy žádná jiná organizace takovýto typ služby
pro klienty OSPOD v rozvodových a porozvodových sporech týkajících se
péče o nezletilé a styku nezletilých s rodiči, nenabízela, ani neposkytovala.
OSPOD očekával zejména erudované zjištění názoru a zejména potřeb
dětí v rodičovských sporech prostřednictvím dětského psychologa a následně
jednání s rodiči za účelem pokusu o dosažení dohody rodičů, která by byla
v souladu právě se zjištěnými potřebami dětí. OSPOD doufal, že někteří rodiče
v důsledku tohoto snadněji dojdou k dohodě a probíhající soudní řízení tak
skončí smírnou cestou.
Během probíhající vzájemné spolupráce bylo zcela evidentně prokázáno,
že takovéto nastavení služeb je velmi funkční. Přestože k dohodě rodičů
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nedošlo v takovém počtu, jak OSPOD doufal, tak díky odborně zjištěným
individuálním potřebám jednotlivých dětí a následně zjištěnému postoji
rodičů a jejich ochoty tyto potřeby dětí naplňovat, byť na úkor potřeb
vlastních, měl OSPOD a následně soud velmi dobře zmapovány základní
rodinné vztahy a celkově objektivní náhled na rodinnou situaci, postavení
dítěte v rodině, potřeby dítěte a důležitost jeho nejlepšího zájmu pro toho
kterého rodiče. Pokud se nejednalo o závažné případy ve smyslu podezření
na nějakou psychiatrickou diagnózu rodiče, závislost na návykových látkách
apod. nebylo díky kvalitně zpracované zprávě organizací Mikuláš zapotřebí
navrhovat k provedení důkazu v rámci soudního řízení znalecký posudek.
Přestože rodiče znalecký posudek leckdy vyžadovali, nebyl soudem tento
důkaz proveden, neboť názor a potřeby dítěte byly dostatečně zjištěny
a v žádném z případů nebyl problém v socioekonomických poměrech
rodičů, které by třeba jinak také mohly být překážkou. V důsledku všeho
výše uvedeného tak skutečně došlo k výraznému zkrácení soudních řízení
a OSPOD pevně věří i v to, že díky tomu byly děti ochráněny před
dlouhodobým napětím v rodině, které je se soudním sporem spjato.
Soud řeší období do rozvodu manželství, respektive události v době
rozchodu rodičů, tedy v době, kdy se mají rodiče domluvit na péči o nezletilé pro období po ukončení společné domácnosti, případně po rozvodu.
Problematické bývá i určení rozsahu styku, o němž má pravomoc opět
rozhodnout pouze soud, pokud nejsou rodiče schopni v této věci dohody.
Očekávání soudu se vtahovala zejména k možnosti získat od nezletilých
netraumatizující cestou vyjádření jejich postojů a potřeb, aby měl pro
vyhodnocení situace dítěte nestranný náhled „třetí“ osoby.
V tomto smyslu a na základě mezioborové spolupráce v projektu používal
soud zákonnou možnost uložit rodičům součinnost s příslušnými odborníky.
Díky zprávám o výsledku rozhovorů, které měl soud následně k dispozici,
mohl v odůvodněných případech upustit od návrhů na provedení nových
dokazování včetně znaleckých posudků, které bývají velmi časové náročné.
Stejně jako OSPOD, měl i soud zájem na mimosoudní dohodě rodičů
a zkrácení soudního řízení, které od projektu očekával.
Záměrem organizace Mikuláš bylo vnést do procesu rozvodu/rozpadu
rodiny silnější důraz na potřeby nezletilých a využít k tomu koordinovanou
užší spolupráci s OSPOD a soudem.
Dosažená užší spolupráce umožnila cílenější práci s individuálními potřebami
rodin, byla efektivněji koordinována a díky zohlednění hlasu dětí přinesla
členům rodin chybějící pocit osobní pohody.
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Jak dosažené výsledky vidí dílčí aktéři
sítě podpory rodiny
„Způsob podpory, kterou poskytujete, považuji
za velmi prospěšný a efektivní, a chtěl bych
vám za to velmi poděkovat.“ – klient, 39 let.

„Bez pocitu smysluplnosti bych svoji práci
nemohla dělat. Teď ale cítím vítr v plachtách
a mám radost, že nejsem sama.“
– ředitelka neziskovky Mikuláš 365, o.p.s.

„Doufám v možnost v projektu pokračovat,
čímž by kromě výše uvedeného ještě byla
ověřena funkčnost stávajících soudních
rozhodnutí a dopad na děti v tom smyslu, zda
se rodiče budou či nebudou v následujících
měsících nebo letech na soud znovu obracet
s návrhy na změnu úpravy péče nebo styku.“
– vedoucí oddělení SPOD, Bc. Petra Opočenská

„Spolupráci považuji za velmi prospěšnou,
a často přispívající i ke smírnému řešení věci,
eliminaci nutnosti doplnit dokazování o znalecký
posudek, a tím zkrácení celkové doby řízení.
Nastavený model spolupráce s Mikulášem
a pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 4
funguje a je efektivní.“
– Mgr. Ilona Benešová, předsedkyně soudu
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