
Táto, mámo, babičko, dědečku…!

► Trápí vás, že nemáte dostatečný kontakt 
s vaším dítětem?

► Znepokojuje vás, v jaké atmosféře 
probíhá předávání dítěte do vaší péče?

► Chybí vám potřebné informace o dítěti?

► Máte rozsudek okresního soudu nebo 
doporučení sociálního odboru, který 
upravuje váš kontakt s dítětem?

Náš odborný tým vám pomůže s: 

► asistovaným setká(vá)ním 

► asistovaným předá(vá)ním 

► poradenstvím pro jednotlivce,   
páry a skupiny

„V Naproti rodině 
chceme vracet 
rodičovské 
kompetence tam, 
kam patří - do 
rukou rodičů.“

Asistované setká(vá)ní je služba, v rámci 
které je možné uskutečnit setkání dítěte 
s rodičem (či jinou osobou dítěti blízkou) za 
přítomnosti odborníka. 

Strany asistovaného setká(vá)ní: 
Zájemce o setká(vá)ní: rodič/jiná osoba 
dítěti blízká, která má zájem vidět se 
s dítětem/dětmi.

Pečující osoba: rodič/jiná osoba dítěti 
blízká, která na setká(vá)ní dítě/děti přivádí 
(má dítě v péči).

Nestranný odborník: pracovník projektu 
NAPROTI RODINĚ, který je přítomen 
každému asistovanému setká(vá)ní. 

Před setká(vá)ním: Máte-li zájem 
o asistované setkávání, neváhejte se s námi 
spojit a domluvit si informativní schůzku. 
Náš pracovník s vámi probere vše potřebné, 
seznámí vás s prostory určenými pro 
setkávání a jejich vybavením a následně 
s vámi sepíše dohodu, kterou společně 
podepíšete.

Samotné setkání: Pečující rodič přivede 
dítě na místo setkání (Riegrova 51). S naším 
pracovníkem tu probere vše potřebné 
a spolu dítěti vysvětlí, co bude následovat. 
Zájemce o setkání přichází s časovým 
odstupem. Od pracovníka nejprve získá 
všechny potřebné informace, pak se za 
přítomnosti pracovníka setká s dítětem na 
hodinu až dvě. 

Pracovník následně probere s pečujícím 
rodičem průběh setkání a předá dítě do 
péče rodiče. Po setkání mají obě strany 
asistovaného setkávání prostor pro zpětnou 
vazbu.

ASISTOVANÉ SETKÁ(VÁ)NÍ

Všechny aktivity 
projektu jsou 
bezplatné.

Cílem asistovaného předávání je vytvořit 
pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný 
a nezatěžující způsob přechodu od 
jednoho rodiče k druhému. Tato služba je 
vhodná zejména v případě rozvedených/
rozešlých párů, které se chtějí vyhnout 
vzájemnému kontaktu.

Jak asistované 
předá(vá)ní probíhá? 

Pečující rodič přivádí 
dítě do herny v našich 
prostorách. Odborný 
pracovník přebírá dítě 
a zůstává s ním, rodič 
se s dítětem rozloučí 
a odchází. Poté do 
herny přichází druhý 
rodič a pracovník mu 
předává dítě do péče.  

ASISTOVANÉ PŘEDÁ(VÁ)NÍ 

Asistované setká(vá)ní i předá(vá)ní                                          
může být poskytováno na základě 
vlastní žádosti rodiče (jiné osoby dítěti 
blízké), rozsudku soudu, či doporučení 
OSPOD (odbor sociálních věcí). Vždy   
s vámi během prvního setkání uzavírá-
me písemnou dohodu o dané službě, ve 
které jsou uvedena předem dohodnutá 
pravidla a průběh služby. 

Obě služby poskytujeme v prostorách 
Jihočeské rozvojové o.p.s. (v Riegro-
vě 51) jak v průběhu pracovního týdne, 
tak o víkendu (dle předchozí dohody).



Riegrova 51 (4. patro)

370 01 České Budějovice 

725 411 683

724 748 399

naprotirodine@jihoceskarozvojova.cz

www.naprotirodine.cz

„Nastavení pravidel 
a přítomnost dalšího 
člověka, který je 
nestranný, je velmi 
přínosné a to jak 
pro dítě/děti, tak 
i dospělé osoby.“

Jihočeská rozvojová o.p.s.

info@jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz

Odborný pracovník poradí KDY a JAK 
využít ASISTOVANÉ SETKÁVÁNÍ – 
PŘEDÁVÁNÍ; pomůže se sepsáním 
dohody k čerpané službě; v případě 
delší spolupráce nabídne možnost 
poradenství, v rámci kterého pomůže 
oběma stranám upravit pravidla pro 
bezpečné setkávání či předávání 
dítěte/dětí mimo asistenci. 

Nabízíme prostor jak v průběhu 
pracovního týdne, tak i o víkendu.


