20 PŘÁNÍ DÍTĚTE Maminko a tatínku...
2. Neptejte se mě,
koho z vás mám
raději. Mám vás oba
stejně rád.
Neočerňujte přede
mnou toho druhého,
protože mě to bolí.

1. Nikdy
nezapomeňte: jsem
dítětem vás obou.
Ať už bydlím jen u
jednoho z vás nebo se
v péči o mě střídáte,
potřebuji vás oba úplně
stejně.

4. Mluvte spolu
a nepoužívejte
mě jako poslíčka.
Nechci řešit věci za
vás, rodiče.
5. Nebuďte smutní,
když odcházím k
druhému z vás, budu se
tam mít dobře. Nejraději
bych byl pořád s vámi
oběma, ale nemůžu se
roztrhnout na dva kusy.

7. Nebuďte zklamaní
ani se nezlobte, když
se vám nehlásím
v době, kdy jsem
s druhým z vás. Mám
teď dva domovy.
A ty musím dobře
oddělovat, abych se ve
všem vyznal.

12. Dovolte mi
přivést si kamarády
ke každému z vás.
Záleží mi na tom, aby
poznali vás oba jako
mé rodiče.

3. Pomozte mi být v
kontaktu s tím z vás, se
kterým právě netrávím
čas – zavolejme mu,
pošleme sms, e-mal... Moje
fotky nechte vždycky
vyvolat dvakrát – také pro
druhého z vás.

6. Nikdy mi
neplánujte nic na
dobu, kdy mám být
s druhým z vás. Část
mého času chci trávit
s tatínkem
a část s maminkou.
Důsledně to, prosím,
dodržujte.
8. Nepředávejte si
mě u dveří jako
balík. Pozvěte toho
9. Pokud se
druhého z vás na
doopravdy
chvíli dál, jsou to pro
nemůžete ani
mě kratičké chvilky,
vidět, předávejte si
kdy vás mám oba
mě ve školce,
spolu.
škole nebo
u přátel.

10. Nehádejte se
přede mnou –
nedělá mi to
dobře.

11. Sdělujte mi
dostatek
informací, ale
nevyprávějte mi
věci, kterým
ještě nemohu
rozumět.

13. Dohodněte se
férově o penězích.
Ať se vám oběma
daří tak, abych se u
vás mohl cítit
stejně dobře.

14. Nesoutěžte
o to, kdo mě
rozmazlí víc.

15. Řekněte mi na
rovinu, když někdy
nevystačíte s penězi.
Peníze nikdy
nenahradí zážitek ze
skvělé společné hry.
Z té se raduji mnohem
víc.

17. Nechte v mém
životě co nejvíc věcí
tak, jak bývaly před
vaším rozchodem.
Počínaje mým
pokojíčkem a konče
úplnými maličkostmi.

19. Buďte tolerantní
k novému partnerovi,
kterého si ten druhý
našel nebo najde,
a hlavně ho přede mnou
nepomlouvejte. S vaším
novým partnerem bych
také rád vycházel.

KONTAKTY

16. Nemusíme mít
pořád nějaké akce.
Nejhezčí je pro mě, když
jsme prostě veselí, v
pohodě, hrajeme si
a máme i také chvilku
klidu.

Štěstí Vašich dětí
je ve Vašich rukou...

18. Buďte hodní na
babičku a dědečka
z druhé strany, i když se
při rozvodu zastávali víc
svého dítěte. Nechci
ztratit ještě své prarodiče.

20. Buďte optimističtí. Jako
partneři společně už nežijete, ale
nadále oba zůstáváte mými rodiči.
Pokuste se zvládat péči o mě dobře,
se vzájemným respektem. Přání v
tomto dopise jsou adresována
každému z vás. Nepoužívejte je jako
výčitky vůči druhému rodiči, jak se
ke mně zachoval špatně. Když to
uděláte, tak jste vůbec nepochopili,
jak na tom teď jsem a co od vás
potřebuji, abych se cítil lépe.
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PRŮVODCE
pro rodiče

opatrovnickým řízením
u Okresního soudu
v Semilech
Milí rodiče, průběh celého řízení záleží
jen na Vás. Čím dříve dospějete
k dohodě v nejlepším zájmu svých
dětí, tím dříve dojde k ukončení
Vašeho soudního řízení.

Město Jilemnice
Náměstí 3. května 228, 514 01 Jilemnice (budova C), tel.: 481 565 111,
e-mail: epodatelna@mesto.jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz
Město Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511,
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Podporováno Libereckým krajem

Více informací vč. vzorových návrhů
a kontaktů na: www.cochemsemily.cz

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

VYSVĚTLIVKY

Potřeba rodičů řešit záležitosti
dětí, případně návrh k soudu
*
Společná
schůzka
rodičů

Nesezdaní rodiče – pokud uzavřeli dohodu, není nutné tuto
dohodu předkládat ke schválení soudu, učiní-li tak, každá
změna dohody již bude vyžadovat rozhodnutí soudu.

**Rodiče absolvují setkání s odborníkem
(mediaci, terapii, setkání s odborníkem v oboru
pedopsychologie, asistovaný styk, apod.) s cílem uzavřít
dohodu. O průběhu setkání bude soudu podána zpráva.

Sezdaní rodiče – na OSPOD je možné se jít informovat i před
podáním návrhu k soudu. Soudní rozhodnutí je nezbytné
zejména pro účely rozvodu.

.1. jednání

Dohoda
rodičů

*Na společné schůzce proběhne edukace rodičů
(tj. informování obou rodičů současně o průběhu řízení,
povinnostech a právech rodičů a potřebách jejich dětí.

Postup řešení se liší:

Schválení
dohody soudem

***Jiný soudní rok je méně formální jednání soudu
za účasti rodičů, OSPOD, soudce, které může být vedeno
i mimo jednací síň za účelem vedení rodičů k dohodě.
V případě uzavření dohody rodiči bezprostředně následuje
jednání soudu, kde bude dohoda rodičů schválena.

Cca 1 měsíc od podání návrhu

Nedohoda
rodičů

**
Doporučená
odborná
pomoc

.1. jednání

Dohoda
rodičů

Schválení
dohody soudem

Cca 2 měsíce od podání návrhu

Nedohoda
rodičů

***
Jiný
soudní rok

.1. jednání

Dohoda
rodičů

Schválení
dohody soudem

Nedohoda
rodičů

Cca 2 měsíce od podání návrhu
**
Soudem
nařízená
odborná
pomoc

Dohoda
rodičů
Nedohoda
rodičů

.1. jednání

Schválení
dohody soudem

Cca 6 měsíců a více od podání návrhu

Autoritativní rozhodnutí
soudu/odročení jednání za
účelem zadání znaleckého
posudku, příp. dalšího
dokazování

Cca 6 měsíců a více od podání návrhu

Kdo nechce, hledá důvod,
kdo chce, hledá cestu...

Opravné
prostředky

Nelze určit

