
Vážení rodičeVážení rodiče

některá  řízení  soudu  ve  věcech  péče  o  nezletilé  děti  (nejčastěji  úpravy  péčeněkterá  řízení  soudu  ve  věcech  péče  o  nezletilé  děti  (nejčastěji  úpravy  péče
o  dítě,  jeho  výživy  a  styku  so  dítě,  jeho  výživy  a  styku  s  ním)  budou  odním)  budou  od   listopadu  2017  u  Okresního  soudu listopadu  2017  u  Okresního  soudu
vv  Chrudimi vedena principy inspirovanými tzv. „cochemskou praxí“.Chrudimi vedena principy inspirovanými tzv. „cochemskou praxí“.

Zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci povedou rodiče kZúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci povedou rodiče k  převzetí odpovědnostipřevzetí odpovědnosti
za budoucí život a vyhlídky dítěte. Dohoda, které rodiče dosáhnou, bude mít i nadáleza budoucí život a vyhlídky dítěte. Dohoda, které rodiče dosáhnou, bude mít i nadále
přednost před autoritativním rozhodnutím soudu.přednost před autoritativním rozhodnutím soudu.

Oč jde?Oč jde?

Rozchod nebo rozvod představuje pro Vaše dítě traumatický zážitek. Taková situaceRozchod nebo rozvod představuje pro Vaše dítě traumatický zážitek. Taková situace
přenáší  na  dítě  zátěž,  která  ho  oslabuje.  Vpřenáší  na  dítě  zátěž,  která  ho  oslabuje.  V  těchto  chvílích  od  Vás  jako  od  svýchtěchto  chvílích  od  Vás  jako  od  svých
nejbližších  osob  nutně  potřebuje  pomoc.  Vaše  dohoda  snejbližších  osob  nutně  potřebuje  pomoc.  Vaše  dohoda  s  druhým  rodičemdruhým  rodičem
o  péči  o  dítě  po  rozchodu  nebo  rozvodu  manželství  je  předpokladem  pro  jehoo  péči  o  dítě  po  rozchodu  nebo  rozvodu  manželství  je  předpokladem  pro  jeho
budoucí šťastný život.budoucí šťastný život.

Chápeme,  že může být velmi obtížné dohodnout se sChápeme,  že může být velmi obtížné dohodnout se s  člověkem, který Vás opouštíčlověkem, který Vás opouští
nebo kterého opouštíte. Na své pocity provázející tuto situaci máte plné právo. Mynebo kterého opouštíte. Na své pocity provázející tuto situaci máte plné právo. My
Vám  chceme  pomoci  orientovat  se  vVám  chceme  pomoci  orientovat  se  v  otázce  řešení  péče  o  Vaše  dítě  tak,  abyotázce  řešení  péče  o  Vaše  dítě  tak,  aby
zmiňovaná  zátěž  Vaše  dítě  i  Vás  samotné  zasáhla  co  možná  nejméně  a  abystezmiňovaná  zátěž  Vaše  dítě  i  Vás  samotné  zasáhla  co  možná  nejméně  a  abyste
umožnili Vašemu dítěti potřebnou pohodu opět získat.umožnili Vašemu dítěti potřebnou pohodu opět získat.

VV  co věříme?co věříme?

1.1. Dítě sDítě s  blízkým vztahem kblízkým vztahem k  oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho zoběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z  Vás.Vás.

2.2. Dohoda  sDohoda  s  druhým rodičem na  budoucím životě  dítěte  je  projevem  Vašichdruhým rodičem na  budoucím životě  dítěte  je  projevem  Vašich
rodičovských  kompetencí,  stejně  jako  to,  že  dítě  není  vtahováno  dorodičovských  kompetencí,  stejně  jako  to,  že  dítě  není  vtahováno  do
partnerského konfliktu. partnerského konfliktu. 

3.3. Dítě by od Vás mělo dostat informace o tom, co se děje, a měli byste si 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.vyslechnout jeho názor i na to, jak si představuje svůj budoucí život.



Jak postupujeme?Jak postupujeme?

Myslíme si, že o osudu svých dětí byste měli vMyslíme si, že o osudu svých dětí byste měli v  první řadě rozhodovat Vy.první řadě rozhodovat Vy.
**

Pokud se nedokážete sPokud se nedokážete s  druhým rodičem zatím dohodnout, nabízíme Vám pomoc.druhým rodičem zatím dohodnout, nabízíme Vám pomoc.
**

Jednáme vždy sJednáme vždy s  oběma rodiči jako soběma rodiči jako s  rovnoprávnými osobnostmi.rovnoprávnými osobnostmi.

Kde vyhledat pomoc?Kde vyhledat pomoc?

U Okresního soudu vU Okresního soudu v  Chrudimi:Chrudimi:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=137&o=127&k=6834http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=137&o=127&k=6834

**
Na Městském úřadě Hlinsko, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:Na Městském úřadě Hlinsko, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Navštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnouNavštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnou
pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:

http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospodhttp://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospod      

**
Na Městském úřadě Chrudim, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:Na Městském úřadě Chrudim, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Navštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnouNavštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnou
pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:

http://chrudim.eu/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/d-7091/p1=2122http://chrudim.eu/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/d-7091/p1=2122

**
Na Městském úřadě Vysoké Mýto, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:Na Městském úřadě Vysoké Mýto, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Navštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnouNavštivte městský úřad nebo jeho webové stránky, kde naleznete kontakt na příslušnou
pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:pracovnici / příslušného pracovníka podle místa trvalého bydliště Vašeho dítěte:
http://urad.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvihttp://urad.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi

**
V Poradně pro rodinu Pardubického kraje, pobočka Chrudim:V Poradně pro rodinu Pardubického kraje, pobočka Chrudim:

http://poradnapardubice.cz/cochemska-praxe/http://poradnapardubice.cz/cochemska-praxe/

**
u rodinných mediátorů,u rodinných mediátorů,

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspxhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

a v dalších odborných poradenských zařízeních.a v dalších odborných poradenských zařízeních.

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx
http://poradnapardubice.cz/cochemska-praxe/
http://urad.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi
http://chrudim.eu/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/d-7091/p1=2122
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/osv/ospod
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=137&o=127&k=6834

