ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
V RÁMCI OPATROVNICKÉHO ŘÍZENÍ
inspirováno cochemskou praxí
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PROČ? POTŘEBA ZMĚNY:
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•

stávající systém rozhodování ve věcech péče soudu o nezletilé neumí dobře pracovat
s rodiči v intenzivním rodičovském konfliktu

•

stávající systém neumí vytvářet soustředěný tlak zainteresovaných subjektů (OSPOD,
soud, odborná pomoc) na rodiče tak, aby oni sami nalezli řešení
v nejlepším
zájmu dítěte

•

zátěž OSPOD i soudů (přenášení odpovědnosti, zneužívání systému)
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PROBLÉMY
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•
•
•
•

neumíme zapojit oba rodiče

•
•
•

nejdeme příkladem

šetříme, porovnáváme - zakládáme na konflikt
vyrábíme řadu písemností - zakládáme na konflikt
jsme neefektivní v postupu v práci s rodiči - chybí koordinace a tlak na rodiče

nekomunikujeme
neumíme pracovat s participací dítěte
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CO?
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•
•
•
•
•

standardizovaný postup, jasně dané role, povinosti a závazky, daný časový rámec

•
•

stejný cíl (zachovat dítěti oba rodiče), stejný výklad pojmu “nejlepší zájem dítěte”

•
•

Rozhodnutí o budoucím životě se vrací zpět do rukou rodičů -

vzájemná spolupráce (provázanost, efektivita a flexibilita), koordinovaný postup
funkční řešení opatrovnických sporů:
krátké lhůty (včasná intervence odborníků, dynamický vývoj směrem k řešení)
práce s rodiči za účelem (znovu)naučení komunikace - povinná mediace nebo
terapie v poradně
odbřemenění administrativní zátěže - větší prostor pro “skutečnou” práci s rodinou

POMOC ODBORNÍKŮ A DOHLED
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PRINCIPY
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

OSPOD
SOUDNÍ ZNALEC
PSYCHOLOG

SOUDCE
ADVOKÁT
ADVOKÁT

ODBORNÁ POMOC
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SUBJEKTY INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

soud (§ 466 zřs),
OSPOD jako opatrovník dítěte (§ 469/1 zřs),
poskytovatelé sociálních služeb, (pedo)psycholog (474/1zřs),
zapsaný mediátor (§ 100/2 osř),
soudní znalec (§ 127/1 osř),
neziskové organizace (spolky),
obce a kraje (zřizovatelé)
jiné státní orgány (úřady práce, probační a mediační služba),
advokáti
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PRINCIPY VE VZTAHU K RODIČŮM
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•

Naprostá většina rodičů je kompetentních pečovat o své dítě (potřebují pomoc v
krizové životní situaci)

•
•
•

Chci-li pomoci dítěti, musím v prvé řadě pomoci jeho rodičům

•

Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů potřebuje,
je projevem jejich rodičovské odpovědnosti a kompetence

•
•

Orientace na perspektivu dítěte - rodičovskou rovinu

•

Deeskalace rodičovského konfliktu.

Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.
Dohoda rodičů a jejich převzetí společné rodičovské odpovědnosti je nezbytným
předpokladem budoucího blaha dítěte.

Orientace na řešení - novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou
situaci před rozvodem/ rozchodem.
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PRINCIPY VE VZTAHU K RODIČŮM
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
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POSTUP
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání
OSPOD

3 týdny

JSR

edukace

3 týdny

2. soudní jednání
odborná pomoc

max. 3 měsíce
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POSTUP
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání
OSPOD

OSPOD
soud

JSR

odborná pomoc

edukace

participace dítěte
rodičovský plán

alt.

dohoda
společná schůzka

2. soudní jednání

alt.

uložená
odborná pomoc

dohoda
rozsudek
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POSTUP
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání
JSR
OSPOD

•
•
•

2. soudní jednání
odborná pomoc

edukace

sesíťování
koordinace kompetencí, výkonů a vstupu do řešení rod. konfliktu
co nejefektivnější aplikace z pohledu kapacity, schopností, know-how a času

12

ROLE OSPOD
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání

OSPOD

JSR

2. soudní jednání
odborná pomoc

edukace

•
•
•
•
•
•
•

informace (stává se relevantním partnerem pro rodiče)

•

účastní se JSR a soudních jednání

iniciace dohody
doporučení odborné pomoci pro rodiče
vede rodiče k znovupřevzetí rodičovské odpovědnosti
realizuje společné setkání rodičů na OSPOD
doprovází rodiče procesem opatrovnického řízení
zprostředkovává perspektivu dítěte (20 proseb dítěte, web: www.pravonarodice.cz,
aj.)
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ZMĚNY PRO OSPOD
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání

OSPOD

JSR

2. soudní jednání
odborná pomoc

edukace

•
•
•
•

větší efektivita lepší pocit z úspěšné práce

•
•
•
•

osobně se účastní JSR

až na výjimky nesepisuje návrh jednomu z rodičů
realizuje společné setkání rodičů před JSR
standardně nesepisuje zprávu pro soud, o jednání s rodiči sepisuje protokol z
jednání
eliminace manipulace ze strany rodičů a přenášení odpovědnosti na OSPOD
získává respekt ze strany rodičů i ostatních profesí
jako člen týmu pomáhá vytvářet tlak na rodiče k převzetí rodičovské
odpovědnosti a nalezení řešení v zájmu dítěte
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ROLE PORADNY
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání
JSR
OSPOD

edukace

2. soudní jednání

odborná pomoc

•
•
•
•
•

výkon doporučené i uložené odborné pomoci (edukace, rodinná terapie, …)

•

na základě dotazu soudu informuje soud o zahájení, přerušení, ukončení odborné pomoci
(edukaci), o průběhu rodinné terapie

•

posouzení rodičovských kompetencí - doporučení týkající se zapojení rodiče se sníženou
nebo dočasně omezenou kompetencí do péče o dítě

zajištění dostupnosti odborné pomoci (komunikace kapacity)
orientace na řešení problému, deeskalace rodičovského sporu
vysvětluje rodičům dopady jejich sporu a nezvládnutí rozpadu soužití na jejich dítě
pracuje s rodiči terapeuticky, učí rodiče komunikaci na rodičovské úrovni, ošetření rodiče,
akcentuje vývojové potřeby dítěte
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
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ZMĚNY PRO PORADNU
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
soudní tajemník
návrh

1. soudní jednání
JSR
OSPOD

edukace

2. soudní jednání

odborná pomoc

•
•

větší efektivita poskytování odborné pomoci, větší vytížení poraden

•
•
•
•
•

lepší vyvážení motivace na straně rodičů (tlak na rodiče)

nutnost definice obsahu a kapacity poskytovaných služeb (edukace, rodinná terapie,
mediace, asistované kontakty a předávání dítěte ke styku…)
snazší zapojení a participace v odborné pomoci
jasné definování zakázky
znalost jednotného postupu všech profesí (jasný kontext pro práci s rodinou)
jako člen týmu pomáhá vytvářet tlak na rodiče k převzetí rodičovské odpovědnosti a
nalezení řešení v nejlepším zájmu dítěte
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MEDIÁTOR
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•
•
•
•
•

lepší vyvážení motivace na straně obou rodičů (tlak na rodiče)

•

jak začlenit mediaci do koordinovaného postupu a pevně ji etablovat v rámci
interdisciplinární spolupráce?

•

proaktivní přístup mediátorů (vysvětlování možností, metod, vhodnosti,…)

snazší zapojení do řešení a aktivní participace na mediaci
častější využívání mediace
možnost kooperace s poradnou (převzetí rodičů ve fázi připravenosti na mediaci)
větší efektivita (větší hit ratio)
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ROLE SOUDU
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

návrh

soudní tajemník
OSPOD

JSR

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednání

edukace

•

vede rodiče k znovupřevzetí společné rodičovské odpovědnosti i odpovědnosti za
rozhodnutí

•
•
•
•

orientuje rodiče na zájem dítěte

•
•
•

jmenuje OSPOD kolizním opatrovníkem

odkazuje rodiče na využití odborné pomoci
ukládá absolvování odborné pomoci
z pozice své autority: vytváří tlak na rodiče, vysvětluje jak bude vyhodnocovat jejich
rodičovské kompetence
ustanovuje soudního znalce
určuje postup v řízení (stanovení termínů jednání)
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Jiný soudní rok (JSR)
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
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ZMĚNA PRO SOUD
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

návrh

soudní tajemník
OSPOD

JSR

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednání

edukace

•
•

zefektivnění práce (zkrácení délky sporu, lepší životnost dohod)

•
•

zvýšené nároky na komunikační dovednosti soudců

•

posuzuje rodičovské kompetence na základě jejich vůle a ochoty nalézt společné
řešení

je členem interdisciplinárního týmu, setkává se s ostatními zástupci profesí, je
otevřený komunikaci
v první fázi přistupuje k rodičům jako k partnerům, je jim nápomocen při převzetí
odpovědnosti za osud svého dítěte
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ZMĚNA PRO SOUD
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

návrh

soudní tajemník
OSPOD

JSR

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednání

edukace

•

klade důraz na faktické projevy chování rodiče, jeho ochoty spolupracovat a
domlouvat se s druhým rodičem i odborníky, schopnost uzavírat a dodržovat zatímní
dohody

•

účinější využívání znaleckých posudků - nařizovány pouze v případech, kdy existují
důvodné pochybnosti týkající se rodičovských kompetencí, popř. dítě má specifické
potřeby

•

může se měnit organizace práce na soudu související s opatrovnickou agendou
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SOUDNÍ ZNALEC
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•

využití pouze v malém % případů, kde existují indicie o narušených kompetencích
rodiče/ rodičů nebo se jedná o dítě se specifickými potřebami

•

nerozhoduje o formě péče (péče jednoho rodiče, střídavá péče), toto je v kompetenci
soudce

•
•
•

vysvětluje rodičům možné dopady jejich sporu a nezvládnutí rozvodu na dítě
počty posudků a četnost využití soudního znalce se sníží
v případech, chybějících nebo narušených rodičovských kompetencí jednoho nebo
obou rodičů se může stát velmi potřebným odborníkem a poradcem, tzn. na dotaz
soudce může v rámci posudku dát odborné doporučení týkající se: vhodnosti zapojení
do péče, vhodnosti styku, možnosti přechodné úpravy a jejích pravidel vzhledem k
problému na straně rodiče a vývojovým potřebám dítěte aj.
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ADVOKÁT
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

•

UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ, je odborná platforma pro advokáty a další
odborníky, zaměřená na ochranu tradiční rodiny, mimosoudní řešení sporů, výchovu
a vzdělávání odborné i široké veřejnosti.

•

URA ve vztahu ke Cochemské praxi

•
•
•

podporuje užívání českých termínů, aby nedocházelo k záměně pojmu a obsahu;
vítá mezioborovou spolupráci soudu, OSPOD, právních zástupců a znalců;
doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního
klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné
rodičovské odpovědnosti.
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ADVOKÁT
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

ČAK - SEKCE PRO RODINNÉ PRÁVO

•

předsednictvo: JUDr. Kovářová, JUDr. Márová, prof. Hrušáková, JUDr. Janek
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Manuál, Leporelo
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/Manual_Cochem.pdf

https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/Leporelo-Cochem.pdf

