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Služby
pro rodinu

Ledax nabízí seniorům kromě terénních, zdravotních, ambulantních a pobytových
služeb také volnočasové a poradenské aktivity. Patří mezi ně zábavné, poučné
a vzdělávací akce, dobrovolnická činnost a poradenství.
Poradenské a informační centrum Ledax
Místo, kde získáte všechny potřebné
informace o službách a volnočasových
aktivitách Ledaxu.

Právní poradna Senior Pointu
Bezplatná právní poradna je otevřena ve
středu v sudé týdny. Do poradny je nutno
se objednat předem.

Klub R51 plus
Setkání Klubu se konají každé první úterý
v měsíci od 17:30 hodin v Riegrově 51
v Českých Budějovicích. Návštěvníci
klubu se setkávají se zajímavými
osobnostmi.

Klub seniorů Komunitní centrum Máj
Ledax zde pořádá každou středu
zajímavý program. Senioři si mohou
vybrat z dopoledních či odpoledních
aktivit.

Senior Point
Je kontaktní místo pro seniory, kde vám
poradí s orientací ve správní nebo právní
problematice. V Českých Budějovicích
najdete dvě pobočky – v Informačním a
poradenském centru v Otakarově ulici 23
a v KC Máj v ulici Antonína Barcala 40.

Ledax ART
Ruční práce patří k činnostem, které
seniory baví. Vymýšlí, tvoří, dělají si
radost. Výrobky jsou prezentovány
pod značkou Ledax ART a jejich prodej
podporuje dobročinné projekty i seniory
samotné.

Ledax – Volnočasové a poradenské aktivity pro seniory
Otakarova 23, České Budějovice
E-mail: info@ledaxsenior.cz
Telefon: 800 221 022, 702 008 287
Senior Pointy, Právní poradna
E-mail: budejovice@seniorpointy.cz
Telefon: 725 448 812

www.ledaxsenior.cz
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Právě držíte v rukou NESTRANNÝ NEZÁVISLÝ OBČASNÍK REVERS. Toto číslo je
věnované představení služeb, které Jihočeská rozvojová nabízí ohroženým rodinám.
Dozvíte se v něm o možnostech pomoci zoufalým rodičům při návratu dítěte zpět
do rodiny, o dvou různých přístupech v mediaci, o pozitivní roli občanské poradny
ve chvíli, kdy se manželé rozhodnou rozvést.
Těšit se také můžete na zajímavý příspěvek od našeho spolupracovníka, kterého
jsme vyslali do ulic, a na velmi povedený rozhovor s paní Mgr. Petrou Janouškovou, soudkyní opatrovnického soudu, o spolupráci soudu s dalšími odborníky
a organizacemi při řešení rodinných krizí v rámci tzv. Cochemského modelu nebo
o úskalích střídavé péče.
Přeji všem příjemný čas strávený ve společnosti našeho občasníku REVERS.
M. Hanousková, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s.
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1. Jaké znáte organizace poskytující sociální služby pro rodinu v Českých Budějovicích?
2. Víte, k čemu slouží služba rodinné mediace?
3. Využil/a jste Vy nebo někdo z vašeho okolí službu mediátora? Případně jsou situace, v kterých byste
tuto službu využil/a?
Dotazovaný 1
Důchodce
Věk: 66 let
1) Nebydlím
v Českých
Budějovicích,
a tak sociální
služby zde
nevyužívám. Ve svém okolí mě
napadají pečovatelské domy,
důchodové domy. Ty na nás už
pomalu čekají.
2) Služba spočívající
v informovanosti?
3) Ne, nevyužil. Když to člověk
bude potřebovat, tak si nějakou
možnost získání rad vyhledá.
Nevím ani o nikom v mém okolí,
kdo by dané služby využil.
V rodinách, kde mají nějaké
sociální problémy, tak asi
potřebují nějaké rady. Musím
zaklepat, že u nás to funguje.
Kdybych dané služby potřeboval,
věřím, že bych dané služby
využil.
Dotazovaný 2
Rodičovská
dovolená,
bankovnictví
Věk: 35 let
1) Znám některé
příspěvkové
organizace,
správu sociálního zabezpečení.
Pak vím, že úřad práce nabízí
příspěvky pro rodinu, ale my do
toho nespadáme, tak jsem to víc
nezjišťovala.
2) Ne, to neznám.
3) Ne. Zatím žádné situace

nebyly, ve kterých bych službu
moderátora využila, a doufám,
že je ani potřebovat využít
nebudu.
Dotazovaný 3
Zdravotní sestra
Věk: 33 let
1) Pro rodinu? To jich moc
neznám. Znám Alzheimer
centrum a služby pro seniory, ale
pro rodinu jich moc neznám.
2) Vůbec nevím. Nějaký
prostředník?
3) Ne. Kdybych se, třeba,
rozváděla, tak ano. To ale
v plánu nemám. Pak kdyby
nastaly nějaké problémy s dětmi
ve škole, ale jsou zatím v první
třídě.
Dotazovaný 4
Lékařka
Věk: 36 let
1) Těchto
služeb moc
nevyužíváme.
Znám některá
rodinná centra a herničky, které
jsou na Máji. Pak Hrajánek.
2) Zkušenost s tím nemám, ale
předpokládám, že tato služba
slouží k usměrňování rodiny,
k pomoci rodičům s dětmi. Asi
se tyto osoby sejdou a proberou
svůj problém s mediátorem.
3) My ne a z okolí, to nevím.
Při rozvodu bych takovou
službu využila na takovou první
domluvu, zda situace vůbec ke
komunikaci je. Dále při řešení
například střídavé péče nebo
jenom péče od jednoho rodiče.

V KŘESLE
Mgr. Petra Janoušková

Dotazovaný 5
Klíčový pracovník 			
v občanské poradně
Věk: 28 let
1) Jihočeská rozvojová, Ledax,
různé občanské poradny,
vzpomínám si ještě na Sasanku.
2) Rodinné mediace jsou
mimosoudní vyrovnání.
Vyjde to levněji, časově jsou
méně náročné, bez šíleného
rozhodovacího martýria.
Výsledek záleží na samotných
lidech, jak oni se domluví.
3) Mně osobně ani mých
blízkých se toto nikdy netýkalo,
ale pokud by nastala nějaká
situace, kde by bylo vhodné
využít tuto službu, a druhá
strana by byla nakloněna nějaké
diskuzi, tak bych této služby
využil.
Dotazovaný 6
Zaměstnanec
v chráněné dílně
a pracovník
v charitě
Věk: 56 let
1) Městská
charita, která spadá pod
biskupskou charitu, Ledax.
2) Ano, vím. Pohybuji se
v podobném oboru. Slouží
k pomoci rodinám v nouzi.
3) Ano, využil.
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Dotazovaný 7
Kuchař
Věk: 42 let
1) Myslím si, že nevím o žádné.
2) Ne, to nevím. Slyším to
poprvé.
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Rodinná mediace pomáhá
převzít vlastní zodpovědnost
za řešení problémů

Kdy vyhledat služby mediátora?
Rozvody, konflikty mezi sourozenci či spory o dědictví – nesváry v rodině, které se dostanou
před soud, často končí nepříjemnými hádkami a neschopností
se domluvit. Problematické je,
že mohou vést k situacím, kdy si
znesvářené tábory zvolí doživotní
mlčení. A to je
škoda. Mediace
je právě v rodinných
sporech
velmi účinným
pomocníkem.
Mediace funguje
na principu komunikace mimo
soud – obě znesvářené strany se
sejdou na neutrální půdě pouze
s mediátorem. První hovoří ta
strana, která o mediaci požádala, a poté protivník. Mediátor
občas do monologů vstupuje a
pokládá doplňující otázky. Není
soudcem, ale jakýmsi neutrálním
prostředníkem, který dodává kuráž popsat problém znesvářeným
stranám a pokusit se o domluvu.

V jakých situacích se mediace
nejčastěji využívá?
Rozvod
Rozvod je velmi komplikovanou
událostí, zejména pokud manželé vychovávají nezletilé děti. Hádky probíhají o to, kdo bude mít
dítě v péči,
jakým způsobem bude
navštěvovat
druhého rodiče, a jak
bude finančně přispívat
na péči. Při
mediaci se
dá diskutovat i o strachu, že jeden z rodičů bude poštvávat dítě
proti druhému, aby ho nechtělo
navštěvovat. A to, že se rodiče
při mediaci pohádají, je pořád
lepší, než kdyby spolu nemluvili
vůbec.
Pokud je dítě větší, může být
k mediaci přizváno také, ale pouze za předpokladu, že s tím oba
rodiče souhlasí. Při mediaci je
možné také řešit rozdělení ma-

jetku a další body, na kterých se
rozvádějící se manželé nemohou
dohodnout.
Pokud při mediaci dojde k domluvě, manželé pak jdou k soudu s
návrhem na rozvod dohodou, který je většinou vyřešen hned při
prvním stání. Mediace tedy nejen
šetří finance, ale také nutnost
chodit opakovaně k soudu.
Spory o rodinný majetek
K nepříjemným sporům dochází
také v případě hádek o majetek,
často o dědictví mezi sourozenci. Pokud se na rozdělení majetku nejsou schopni domluvit,
soud jej přerozděluje dle dědického práva pro všechny osoby v
první linii, které splní podmínky
stanovené objektivním právem.
Soudní rozdělení však nemůže
reflektovat citovou hodnotu ani
vyřešit pocit ublíženosti, který
některý ze sourozenců má.
Do přerozdělení majetku může
totiž vniknout i frustrace z toho,
že „toho druhého měli naši
vždycky radši a já si za to zaslou-

žím odškodné“. Pokud si právě
o tomto jsou schopni sourozenci
při mediaci promluvit a nakonec
například zjistit, že zbytečně
žárlili jeden na druhého a trápili
se stejnými frustracemi, mohou
tak předejít desítkám let mlčení.
A dojít snazší domluvy i v otázce
financí.
Jaký je výsledek mediace?
Mediátor není soudce, ale ani
rodinný psycholog. Jeho cílem
není dát znesvářené rodiny znovu dohromady, ale pomoci jim
najít společnou řeč a najít řešení
problémů. Potom, co obě strany
skončí své monology, mediátor
nejčastěji sepíše několik bodů
a jeden po druhém s klienty probírá.
U každého bodu se obě strany
snaží najít kompromisní řešení,
které doopravdy v 80 % případů
najdou. Po skončení sezení se
podepisuje mediační dohoda,
která může být následně posvěcena soudem a stát se tak právně vymahatelnou.
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Kam se obrátit?
Ilustrace:
Daniel Kyncl
Text:
Dana Kalistová
Zdroj:
ceskymediator.cz,
Facilitativní mediace,
T. Šišková,
Portál 2012
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Mediační centrum DOHODA
Riegrova 1756/51
37001, České Budějovice 3

+420 724 748 399
mediace@jihoceskarozvojova.cz
www.jihoceskarozvojova.cz

Mediační centrum Brno
Minská 160/102
616 00, Brno Žabovřesky

tel. +420 775 913 064
mediace@cssbrno.cz
www.cssbrno.cz

Rodinná mediace je nejčastějším
typem mediace vůbec, až 70 %
případů spadá právě do této oblasti. Klienti mohou mluvit beze
studu – mediátor je ze zákona
vázán mlčením, a navíc je zvyklý
na výrazné emoce.
Kdy tedy vyhledat mediátora
a kdy psychoterapeuta?

V případě, že je krize jenom špičkou ledovce a její vyřešení klienty
neposune kupředu (jenom vyřeší
konflikt), je nutná dlouhodobá
psychoterapie, která je zaměřena
na změnu postojů, které umožní
náhled a sebepoznání a zlepší
psychický stav. Psychoterapie
je doporučena i v případech, kdy
se partneři neplánují rozejít, ale

jejich problém je natolik závažný,
že jim neumožňuje dál „normálně“ (bezkonfliktně) komunikovat
a fungovat.
Mediace je efektivní v případě, že
se jedná o životní krize, a je nutné racionální řešení v co nejrychlejším čase a nalezení konkrétních a přitom efektivních kroků
do budoucnosti. Také tehdy, kdy

Šišková Tatjana:		
Průvodce rodinnou mediací

V knize je věnována pozornost
i etice v mediaci, jež nebyla
v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky
zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech
či dilematech, které může mediátor prožívat.

se rodiče rozcházejí jako partneři, ale v roli rodičovské zůstávají.
K mediaci je vhodný klient, který
je schopný sám za sebe rozhodovat bez patologických změn
osobnosti, na rozdíl od terapie,
kterou může podstupovat i klient
s omezenými schopnosti, poruchami vnímání a problémy při
rozhodování. n

TIP NA KNIHY
Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné
mediace, předkládá zkušenost
osmi českých a slovenských mediátorů.
V rodinné mediaci nejde jen
o rozvody a úpravu péče k dětem,
ale i o vztahy mezi sourozenci
nebo partnery, o problematiku
dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory.
Téma je ukázáno na velké řadě
kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům
a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na
potřebu nebo hledání způsobu,
jak definovat předmět jednání
a zajistit vzájemné porozumění.
Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné
mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci
pokládá za alternativu rodinných
soudních sporů. Popsána je také
efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní
ochrany dětí.

Šišková Tatjana: Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora
V knize jsou nejdříve uvedeny
stručné informace z historie mediace ve světě a v ČR z pohledu
školitele a realizátora rodinné,
komunitní a pracovní mediace.
Další text se zabývá definicí
mediace, jejími specifiky, informacemi o rozdílech mezi trendy mediace ve světě, tj. mezi
mediací facilitativní, evaluativní
a transformativní, a poukazuje na
základní rámce, které je vymezují
– komunikace a konflikt. Samostatné kapitoly se věnují definování role mediátora a podrobně
procesu facilitativní mediace.
Cvičení, příklady a ukázky z praxe
prokládají text. Součástí textu je
slovníček, vzory dohod, přehled
použité a doporučené literatury.

O autorce:
PhDr. Tatjana Šišková pracuje jako mediátorka, lektorka
a zkušební komisařka při
Ministerstvu spravedlnosti
ČR, je čestnou předsedkyní
Asociace mediátorů České
republiky (AMČR) a autorkou
knihy Facilitativní mediace.
Kromě PhDr. Jany Pružinské,
PhD., která je mediátorkou
a vysokoškolskou učitelkou
na Slovensku, a Mgr. Evy
Zakouřilové, jež pracuje jako
sociální pracovnice, o mediaci přednáší a prakticky ji
realizuje v Olomouci, další
autorky Mgr. Elena Mešková,
Bc. Jitka Řezaninová, Helena
Stöhrová a Mgr. Dana Vrabcová působí v AMČR jako
lektorky a mediátorky a také
jako zkušební komisařky.
Mgr. František Valeš s AMČR
spolupracuje jako právník.
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Zkušený mediátor může
dosáhnout dohody i v rodinách,
kde už se roky nekomunikuje
Stejně jako existuje množství přístupů v psychoterapii, i mediace má své různé formy a způsoby. Osobu mediátora
bychom si proto měli vybírat nejen podle jeho profesionální úrovně, kterou prokazuje zejména certifikáty a osvědčením
od akreditovaného vzdělavatele, ale samozřejmě i na základě osobnosti mediátora a jeho přístupu. Pro porovnání vám
přinášíme krátké rozhovory s mediátory působícími v Českých Budějovicích.

Jak Vy osobně laikovi vysvětlujete, co je to mediace?

Petr Míchal
Mediátor působící
v Mediačním centru Brno

Foto:
archiv Petra Míchala
Zaznamenala:
Dana Kalistová
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Mediace nabízí lidem v konfliktu příležitost vést spolu trochu
jiný typ rozhovoru, než na jaký
jsou asi poslední dobou zvyklí.
Takový rozhovor, který přináší
množství příležitostí získat lepší
pohled na svou situaci, porozumění tomu,
o co mezi
nimi dvěma
jde. Mediace
dává lidem
příležitost
nejen slyšet,
co říká ten
druhý,
ale
někdy trochu jinak slyšet i sám
sebe. Lidé většinou vidí jako užitečné, když mají možnost říct v
mediaci, jak chtějí pokračovat
dál, co chtějí dále udělat, jaké
zdroje mají. Často lidé z mediace odchází s dohodou, ale to je
jenom jeden z mnoha výsledků,
k nimž může mediace vést.
Jako mediátor pomáhám klientům dělat ta nejlepší rozhodnutí,
která můžou udělat vzhledem
k situaci, kterou procházejí,
a vzhledem okolnostem, v nichž
se nachází. V průběhu mediace
velmi pečlivě poslouchám klienty, občas reflektuji to, co řekli, pomáhám jim orientovat se
v jejich situaci a přemýšlet o ní,
pomáhám jim slyšet sebe samé
i toho druhého. Především jim
však pomáhám dělat rozhodnutí.
Čím je specifický druh mediace,
který využíváte ve své práci?
V čem je Vám „sympatičtější“
než jiný postup?
6

Transformativní mediace se od
jiných druhů mediace liší svým
zaměřením a filozofií. Zásadní
je asi to, že transformativní mediace chápe konflikt jako krizi
v komunikaci. Od tohoto se pak
odvíjí přístup i nástroje, které
transformativní mediace používá.

Pokud jsme s někým v konfliktu,
můžeme se cítit ohrožení, bezmocní, máme potřebu hlavně
chránit sami sebe, takže přestáváme poslouchat i vnímat druhého. Mediace se snaží pomoci
tím, že nám umožňuje získat jistotu, pocit kontroly nad situací,
a tím i schopnost vnímat druhého a jeho úhel pohledu.
Vzhledem k tomu, že mám zkušenost pouze s transformativní
mediací, nemohu porovnávat
s jinými mediačními přístupy.
Výzkumy, které byly na toto téma
dělány, poukazují zejména na to,
že osoby, které se účastnili transformativní mediace, oceňovali
to, že nebyli do ničeho tlačeni či
nuceni, že mohli dělat svobodná
rozhodnutí.
Je možné popsat nejčastější typ
kazuistiky, který jako mediátor
řešíte?
Pracuji jako mediátor v Mediačním centru v Brně, které je

součástí Centra sociálních služeb. Mediační centrum nabízí
rodinné mediace - nabízíme pomoc při rozpadu rodin, v době
řešení otázek spojených s další
podobou péče o děti, nastavení
kontaktu s dětmi a podobně.
Mediace ale může být také využita jako prevence v době, kdy
se v rodině objeví pouhé zárodky
krize. Zásadou našeho Centra je,
že mediace se pokaždé děje za
přítomnosti dvou nestranných
mediátorů – muže a ženy.
Čím je podle Vašeho názoru
přínosná mediace pro vaše klienty? Podle jakých kritérií si
zhodnotíte, zda byla konkrétní
mediace úspěšná nebo naopak?
Přínosnost transformativní mediace je především v tom, že
důsledně ctí autonomii každého
jednotlivce a jeho právo na sebeurčení. Sebeurčení je zásadní
hodnota svobodné společnosti – to znamená, že každý má
plné právo svobodně rozhodovat
o svém životě, určovat ho, dělat
rozhodnutí když je chce dělat
nebo také rozhodnutí nedělat.
S tím souvisí důraz na dobrovolnost, nikdo není do ničeho nucen
ani otevřenými ani skrytými formami manipulace.
Správně vedenou mediaci poznáte už v jejím průběhu - lidé
začnou dělat změny. Začnou
spolu jednat způsobem, za který se nemusí stydět, který navíc
často vede k výsledkům, o nichž
by si na začátku mediace nikdy
nemysleli, že jich jsou schopni
společně dosáhnout. n

Jak Vy osobně laikovi vysvětlujete, co je to mediace?
Termín mediace je trochu popsán
na webových stránkách Jihočeské rozvojové. Hlavním místem,
kde se lidé dozvídají o tom, co
je to mediace, je první schůzka
s mediátorem. Jednoduše řečeno je mediace proces, který řídí
mediátor za účelem dosažení
dohody mezi stranami, které jsou
v konfliktu. Mediace je specifická
i tím, že je nestranná (mediátor
pomáhá oběma stranám stejně,
nemá z výsledku mediace žádný prospěch, nehodnotí ji), je
zatížena mlčenlivostí mediátora
(jednání probíhají za zavřenými
dveřmi, z jednání se nepořizuje
žádný oficiální výstup, který by
byl dostupný třetím stranám),
není to chvilková záležitost (nejčastěji se scházím se stranami
3krát až 5krát po dobu dvou měsíců, a to v rozsahu 7 až 9 hodin),
má svá pravidla (na těchto pravidlech se mediátor se stranami
domluví a v průběhu mediace je
bude požadovat jejich dodržování), je o zájmech stran (o tom co
je pro ně důležité – budou hovořit
o svých zájmech).
Čím je specifický druh mediace,
který využíváte ve své práci? V
čem je Vám „sympatičtější“ než
jiný postup?
Já jsem se učila mediaci u Asociace mediátorů České republiky a
přibližně po 1 roce složila státní
zkoušku z facilitativní mediace.
Jsem zapsaný mediátor a mediace, které vedu, se řídí Zákonem
202/2012, Sb., Zákonem o mediaci. Při mediaci řídím proces
rozhovoru a zjišťuji zájmy stran.
Strany mohou mít zájmy jak
společné, tak i pouze vlastní. Já
jako mediátor pracuji se všemi. V
průběhu mediace pracuji i s emocemi, které samozřejmě proces
mediace přináší. Z mého pohledu přítomnost emocí celý proces
zlidšťuje. Já jako mediátor s nimi
musím umět bezpečně pracovat
tak, aby spíše přispívaly k řešení a nezablokovaly celý proces.
Facilitace je proces, který běží
prostřednictvím strukturovaného rozhovoru, který mediátor
vede. Jako mediátor jsem zcela
neutrální: to, že jsem navíc mediátor, znamená, že moje role je
zcela neutrální, čili obě strany
samy určují témata, která se v
mediaci budou řešit, dále jsou
zodpovědné za to, jakým způsobem témata budou (vy)řešena.
Mediátor pomáhá a vede jednání,
sepisuje mediační dohodu.

V čem mi připadá facilitativní
mediace sympatičtější? Zejména
v tom, že:
- nechává strany svoji situaci
vyřešit dle svých možností a
schopností (neříká jim, co a
kdy mají dělat atd.);
- její přirozenou součástí jsou
emoce (hněv, zloba, odpor,
smutek, naděje, zoufalství,
radost atd.), které v procesu
aktivně využívá ve prospěch
stran a celého mediačního
procesu;
- ji zajímají zájmy stran (čeho
chtějí dosáhnout, co je pro ně
důležité);
- je strukturovaná.
To vše facilitativnímu mediátorovi pomáhá k dobré dohodě mezi
stranami, která je následně stranami dodržována. Já sama jsem
hodně strukturovaná, a tento typ
mediace mi vyhovuje.
Je možné popsat nejčastější typ
kazuistiky, který jako mediátor/
mediátorka řešíte?
Pár – nejčastěji se jedná o rodiče, kteří již spolu nežijí (jsou
rozvedeni nebo rozejiti) více než
2 roky. Mají upravenou péči o své
nezletilé děti, ale toto rozdělení
víceméně nevyhovuje. Opakovaně se obrací na soud či na OSPOD a žádají pomoc. Mají už za
sebou spolupráci s mnoha organizacemi, někdy i psychologické
posudky na sebe i na děti. Jsou
zastoupeni advokáty.
Do Mediačního centra DOHODA
přicházejí každý zvlášť, ale do
prostor mediačního centra společně (tak jsou nastavena pravidla). Od první chvíle „já“ v roli
mediátora dbám na to, abych je
dokázala do mediace nalákat
(proto musí být první schůzka
příjemná, neřešící situaci, ale na
druhou stranu konkrétně ukazující, v čem bude spolupráce s mediátorem jiná). Pokud se rodiče
dohodnou jít do mediace, podepíší smlouvu. V této chvíli již
pracuji s motivovanými klienty.
Vyhráno však není.
Na jakých tématech nejčastěji
s rodiči pracujeme:
- Informovanost mezi rodiči
(co si sdělujeme a kdy, jakým
způsobem, kdo a kdy má jaké
povinnosti).
- Plán péče o nezletilé děti (plánujeme tak, aby se v plánu
dobře cítili oba rodiče, jakmile
jsou rodiče spokojení, pak lze
očekávat, že spokojené bude i
dítě), plánujeme běžný plán na

rok a výjimky z plánu (Vánoce,
Velikonoce, prázdniny – letní,
jarní, podzimní, dovolené, nemoci dětí a rodičů atd.).
- Finance (dohoda rodičů, co budou nakupovat každý sám, co
společně a jakým dílem, patří
sem i otázka výživného).
Vyřešení výše uvedených témat
do podoby, se kterou rodiče souhlasí, trvá od 5 do 9 hodin mediace. Vynaložené náklady rodičů se
pohybují od 5000 Kč do 9000 Kč.
Každý hradí 50 % z ceny.
Co pak rodiče s mediační dohodou dělají? Vždy doporučuji, aby
si na mediační dohodě nechali
ověřit své podpisy. Pokud je mediace vložena do soudního řízení,
pak tuto mediační dohodu jeden
z rodičů předloží soudu, který zásadní věci z dohody zapracuje do
svého rozhodnutí.
Čím je podle Vašeho názoru mediace pro vaše klienty přínosná?
Podle jakých kritérií si zhodnotíte, zda byla konkrétní mediace
úspěšná nebo naopak?
Mediace je sama svojí podstatou
přínosná už jen tím, že mediátor v
procesu mediace podporuje obě
strany stejně a nestranně oběma stranám pomáhá k dosažení
dohody. Jsem přesvědčená, že
každá započatá mediace, i když
neskončí mediační dohodou, je
úspěšná. V mediaci se stávají
zajímavé okamžiky, často pak
slyším: Kdybych tohle věděl/a; To
jsem netušil/a; To jsem rád/a, že
to slyším; To jsem nevěděl/a, že
to děláte úplně stejně atd. Někdy
je zážitkem 3hodinové setkání
bez hádky.
Podle kterých kritérií hodnotím,
zda byla mediace úspěšná? Žádná kritéria jsem si nestanovila,
ale mediaci samozřejmě hodnotím. JAK?
- SBÍRÁNÍM ZPĚTNÉ VAZBY OD
STRAN (NAPŘ. RODIČŮ) - v
průběhu každé mediace i na
jejím konci zjišťuji, zda jim práce takto vyhovuje a zda je pro
ně mediace užitečná. Dále při
podpisu mediační dohody zjišťuji, zda v případě změn využijí
opět mediaci pro tvorbu dohody.
- ZPĚTNOU VAZBOU OD MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝCH OSPOD A
OKRESNÍHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, kdy
pracovníci odkazují (nařizují)
mediace ke mně jako zapsanému mediátorovi.
- VYHODNOCENÍM, KOLIK ME7

Miloslava Hanousková
Zapsaná mediátorka
Mediační centrum DOHODA,
Jihočeská rozvojová

DIACÍ V ROCE SKONČILO mediační DOHODOU nebo jen postupovou dohodou a kolik bez
jakékoli dohody.
ZAJÍMAVÁ ČÍSLA NA ZÁVĚR:
ROK 2018 (leden až říjen)
Proběhlo celkem 80 hodin
mediace (14 hodin prvních
schůzek s mediátorem a 66
hodin vlastní mediace). Bylo
uzavřeno 14 smluv o provedení
mediace:
- 4 smlouvy jsou nyní v procesu
mediace,
- 4 smlouvy jsou zakončeny
mediační dohodou,
- 4 smlouvy mají postupovou
dohodu bez mediační dohody,
- 2 smlouvy skončily
nedohodou. n

n

Foto:
Marek Podhora
Zaznamenala:
Dana Kalistová
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Se střídavou péčí by se mělo
zacházet jako se šafránem
Vysoký starý sekvoj a na něm pár červených miniaturních postaviček. Právě takový plakát má ve své kanceláři Petra
Janoušková. Tvrdí, že když má největší stres, uvědomí si při pohledu na něj, že každá naše obrovská starost je asi tak
velká jako hlava jedné té postavičky. V soudní síni vyslechne denně těch starostí i bolestí opravdu hodně. Vždycky
v nich jde o děti. Každé rozhodnutí ovlivní jejich další život. Je totiž soudkyní opatrovnického soudu v Českých
Budějovicích.

Mgr. Petra Janoušková (43)
Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně se nejprve na rok vrátila
do rodného Havířova a poté
díky manželovi zamířila do
jižních Čech. Soudkyní byla
jmenována v roce 2001, působila nejprve v Českých Budějovicích jako trestní a poté civilní
soudce. V roce 2008 nastoupila na opatrovnické oddělení
okresního soudu, kde je dodnes. S manželem advokátem
mají dvě dospívající děti a žijí
na malé vesnici. Jejím největším koníčkem je alpské lyžování. V roce 2016 na mistrovství světa v kategorii Masters
získala 3. místo. Ve volných
chvílích do tajů tohoto sportu
zasvěcuje i malé děti. A Šumava je pro ni místem, kde na
chalupě „dobíjí baterky“.

Foto:
Petr Lundák
Text:
Mirka Nezvalová

Když se řekne opatrovnický
soud, co si pod tím máme
představit?
Zabýváme se péčí o děti, které
nejsou plně svéprávné, což
podle dnešního občanského
zákoníku znamená věk do 18 let,
ale zletilosti mohou dosáhnout
i předčasně již v 16 letech v případě soudem povoleného
sňatku nebo kvůli tomu, aby
mohly podnikat, například ve
sportu nebo IT. Věnujeme se
také agendě svéprávnosti. Ta
se týká jednak lidí se špatným
duševním zdravím, které je
omezuje v právním jednání, ale
také těch, kteří utrpěli třeba úraz
při dopravní nehodě a nejsou
plně schopni hájit své zájmy.
Rovněž máme na starosti správní
agendu, do níž spadají matriční
údaje.
Můžete uvést nějaký příklad?
Najde se miminko v babyboxu,
u něhož neznáme rodiče ani
údaje o narození. Známe jen
čas odložení. Určujeme nejen
jeho jméno a příjmení, ale
i nejpravděpodobnější datum
narození. Totéž řešíme v případě
úmrtí. Pokud je nalezena osoba v
různém stádiu smrti, zjišťujeme,
kdy zemřela, a to se pak zapíše
do matriky. Vyhlašujeme také
řízení o prohlášení za mrtvého či
nezvěstného.
Vím, že se velmi aktivně podílíte
na uplatňování Cochemského
modelu. O co jde?
Původně se jednalo o německý
model mezioborové spolupráce
při řešení rodinných krizí. Je to
postup, jak vyřešit jakoukoliv rodinnou krizi, která se týká rodiny
8

s dětmi (nejen sezdaných párů),
smírnou cestou. Rychle, flexibilně a velmi intenzivně se zaměřením na konkrétní řešení věci,
která stála za příčinou problémů.
Řešení se hledá ve spolupráci
jednotlivých odborníků, tedy nejen soudu. Zapojeni jsou sociální
pracovníci příslušného OSPODu, mediátoři, psychologové,
terapeuté i pracovníci různých
neziskových organizací, které se
zabývají pomocí rodinám v krizi.
Všichni mají zájem na tom, aby
bylo dítě v komfortní zóně. Tedy
hledají vhodné řešení pro konkrétní rodinu.
Existuje tedy jednotný postup v
celém českém soudnictví?
Ne. Těch opravdu fungujících
systémů, které se přibližují
Cochemské
spolupráci,
je
několik. Sama vím asi o čtyřech.
Ty kroky jsou ale podobné.
Důležitá je právě ta mezioborová
spolupráce. My soudci bychom
měli fungovat jako určitý
koordinátor
činností,
který
říká: v tuto chvílí máte tento
problém, potřebujete konkrétní
pomoc, a tak vás nasměrujeme
k odborníkovi, který s vámi
problém bude řešit. My zatím
budeme hovořit s vaším dítětem.
To je zcela nový prvek. Není to
tak, že bychom vtahovali dítě do
soudních sporů, ale chceme od
něj slyšet, v čem se cítí špatně
a v čem by se cítilo lépe. To je
důležité pro individualizované
řešení problému.
Netraumatizuje to děti?
Naopak, má to podle našich
zkušeností pozitivní účinek i u
těch velmi malých, neboť dříve
jejich názor nikoho, včetně rodičů,

nezajímal. Oni jsou aktivním
účastníkem řízení a budoucího
řešení. Jako soudci při těch
komplikovanějších
případech
za ním někdy jdeme do školy
nebo domů, někdy využíváme
pomoci sociálních pracovníků,
kteří tu terénní práci dělají.
Nechceme děti traumatizovat,
ale potřebujeme zjistit validní
informace. Znát přání dětí je pro
rozhodování o konečném řešení
velmi důležité.
Nároky
na
opatrovnického
soudce jsou tedy velmi vysoké.
Ano. Měl by mít velmi dobré komunikační schopnosti, musí být
i částečně psychologem, mediátorem, rodinným poradcem, pečovatelem i tím, kdo naslouchá.
Stručně řečeno velmi empatický
člověk, který bude hledat pro
rodinnou krizi rychlé a flexibilní
řešení, pokud možno dohodou,
která má vyšší pravděpodobnost
na praktické využití pro danou
rodinu. I kdyby ta dohoda měla
znamenat rozvod nebo rozchod.
Podstatné je najít kompromisní řešení, mezi nimiž je vysoké
procento dohod o výsledku péče
i výživy, styku s dětmi nebo jiném
předmětu řízení. To je vlastně
vítězství pro děti, ale i řešením
rodinné krize. Jistě, někdy jsou ty
dohody velmi vybojované, protože rozpad rodiny často provázejí
negativní emoce. Jsem přesvědčená, že opatrovnický soudce
musí mít celou řadu zmíněných
dovedností, aby svou práci dělal
opravdu dobře.
Máte tedy dobrý pocit z toho, že
se rodinné krize takto dají lépe
řešit?
4

Když jsem se o Cochemském
modelu dozvěděla poprvé přes
Úřad
mezinárodní
ochrany
dětí, který chtěl vytvořit nějaký
český model, přišlo mi to jako
fantastická myšlenka. Představa,
že opatrovnický soudce bude
mít pro rozhodování několik
pomocníků, mi přišla jako
skutečně ideální. Je pravda, že
za ty necelé tři roky jsme úplného
ideálu nedosáhli, ale jsme
mu o hodně blíž. S odborníky
se setkáváme v minimálně
dvouměsíčním intervalu a vím,
že to jsou lidé pro tuto myšlenku
nadšení.
Jakou roli hrají sociální
pracovníci? Mnozí lidé se
totiž většinou při rodinné krizi
obracejí nejdříve na ně.
Domlouváme se s nimi, jaké prvky
zapracovat do jejich přípravného
jednání s rodiči před zahájením
sporu u nás. Například se jim
představí jakési Rodičovské
desatero. To je vlastně manuál
s informacemi a otázkami, na
něž by si měli rodiče odpovědět
ještě před soudním jednáním.
Otázky se týkají budoucího
bydlení dětí, styku s rodiči, ale
i školy a mimoškolních aktivit
a také další komunikace rodičů.
Podobné otázky jim totiž klade
soudce, a je velmi důležité, když
se na ně rodiče mohou připravit.
Podařilo se vám prosadit do
této komunikace s rodiči i něco
nového?
Ano. Už více než rok se sociální
pracovníci schází s oběma rodiči,
takže žádnému nestraní a oběma
rodičům se v jednom okamžiku
dostávají stejné informace.

Ze zkušeností vím, že dobře
informovaný rodič se i dobře
rozhoduje.
Mám dojem, že se v poslední
době stále častěji řeší rodinné
krize střídavou péčí.
Soudce by s ní měl zacházet jako
se šafránem. Moje zkušenost
říká, že málokdy jsou podmínky
natolik vhodné a rodiče tak
uvědomělí, aby střídavá péče
měla šanci na dlouhodobé
pozitivní účinky pro děti. Často
dochází k její změně po určitém
čase, kdy se neosvědčí. Proto
je vhodné dobře zvážit její
vhodnost pro konkrétní rodinu.
Partnerství rodičů se totiž často
rozpadá i z důvodů odlišných
náhledů na výchovu. Dostávají
se logicky do konfliktu ženský
a mužský prvek, kdy málokterá
žena má pochopení pro mužské
prvky výchovy jako třeba jiná
úroveň hygienických návyků i
větší tolerance k časoprostoru
a jeho využívání, adrenalinové a
zcela mužské způsoby trávení
volného času. Naopak maminky
lpí na nastaveném režimu jídla i
spánku, aktivity i odpočinku, ty
se u tatínka respektovat nemusí,
a dochází ke konfliktu. Čím jsou
děti starší, tím sofistikovaněji
neshod rodičů využívají. Bohužel,
v dnešní době se setkáváme
i s tím, že děti sklouzávají k
vypočítavému chování. Ale to
patří k chování puberťáků a
dospívání.
Je možné nějakým způsobem
kontrolovat kvalitu střídavé
péče?
Pokud se neozve některý z rodičů
nebo spolupracující OSPOD, že
tento model je kontraproduktivní

pro správnou výchovu a děti
nějakým způsobem poškozuje,
soud se o tom nedozví. Mnohdy
se ale na nás rodiče obrátí a
změnu chtějí. Třeba proto, že jsou
děti starší a mají jiné potřeby,
nebo dostaly přílišnou volnost
a sklouzávají k nevhodným
vzorcům chování, začnou se
stýkat s nevhodnými osobami,
jejich chování se mění, došlo k
nějaké změně na straně rodičů,
která původnímu modelu brání.
Objevují se problémy s lehkými
drogami a alkoholem. Někdo
se pere ve škole, někdo utíká
za přítelkyní či přítelem, nebo
dokonce z domova. Pokaždé je
to takový výkřik dětí do temnoty
rodičovského nezájmu. My se
pak pokoušíme s těmi dětmi i
rodiči přijít na to, kde je problém
a jak to změnit.

je-li obvinění falešné. Dnes však
lze původce takového obvinění
trestně stíhat, což považuji za
výrazný posun. Mluvilo se i o
syndromu zavrženého rodiče.

Nedávno jste se vrátila
z konference Úřadu pro
mezinárodně právní ochranu
dětí. Co Vás tam zaujalo?

Nestresuje vás osobně, když
vidíte v soudní síni emoce
rodičů i dětí?

Téma znělo Vyvažování zájmu
dítěte v opatrovnických sporech.
Odborníci
se
vyjadřovali
především k tomu, jak moc se
má nebo nemá podílet dítě na
řešení těchto sporů. Hovořilo
se rovněž o tom, že v poslední
době přibývá sporů s nutností
zapojení soudních znalců z
oboru sexuologie. Objevují se
totiž tvrzení, že některý z rodičů
se sexuálně nevhodně chová k
dítěti jedno jakého pohlaví. Tím
se zejména matky snaží zabránit
druhému z rodičů v kontaktu s
dítětem, nebo se maří vzájemný
vztah. Je velmi těžké prokazovat
v takovém případě nevinu a
očistit se před okolím a blízkými,

Zavržený rodič?
Je to nepopulární pojem, ale
znamená, že jeden z rodičů,
většinou ten vychovávající,
si uzurpuje výchovu dítěte
a toho druhého rodiče před
dítětem dehonestuje. Rovněž
manipuluje dítětem tak, že pak
druhého rodiče odmítá, často
je traumatizované, může mít
tělesné příznaky onemocnění
psychického původu, může být
agresivní, pomočovat se, mít tiky
či trpět vypadáváním vlasů. Je to
vlastně způsob týrání dítěte a my
máme v plánu takové prokázané
případy stíhat.

Ta práce je opravdu neskutečně
stresová s obrovskou emoční
zátěží. Důležité je najít ventil,
kterým negativní emoce můžete
upustit. Pro mě je to především
rodina a sport. Výhodou je, že
na Justiční akademii jsou pro
ty, kdo o to mají zájem, lektoři
a psychologové, kteří učí, jak
oddělovat emoce od práce. Ale
jde to těžko. Občas se mi ale
stane, že potkám někoho, kdo ze
soudní síně neodcházel zrovna
nadšený z řešení, k němuž jsme
dospěli, a po čase mi řekne, že
ten dohodnutý model je vlastně
funkční. Pak mohu doufat,
že moje práce opatrovnické
soudkyně má smysl. n
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O putování malé Aničky v síti
sociálních a zdravotních služeb…
zpět domů
Paní Tereze je teprve 22 let, ale „odžito“ má mnohem více. Od tří let vyrůstala v dětském domově, v šestnácti letech
se zamilovala a otěhotněla. Partner Terezy byl závislý na drogách a později dokonce začal drogy sám vařit. Doma, kde
bydlela také Tereza s malou Aničkou. Anička se bohužel narodila s těžkou vadou sluchu a bez speciálních pomůcek
je prakticky hluchá. Péče o dítě s postižením v těchto podmínkách a prakticky bez prostředků byla pro Terezu nad její
síly. Anička odmítala nosit naslouchátko, a Tereza to vzdala. Netrvalo dlouho a při policejním zásahu odvezli partnera
do vazby a Aničku matce odebrali pro zanedbání péče. V této chvíli málokdo věřil, že se Anička někdy vrátí zpátky
k mamince.
Prázdná náruč
„Když přišla policie poprvé, objevili varnu, kluky odvezli na vazbu
a mně řekli, ať jdu do azyláku. Tak
jsem šla s Aničkou do azyláku.
Jenže oni pak Tomáše pustili a já
se vrátila zpátky. Za týden přišla
policie znovu a Aničku mi vzali.
Vzali mi jí z ruky. Bylo to hrozný,“
říká Tereza. Že odebrání dítěte
z rodiny hrozí, tušila, ale i tak to
byl obrovský šok. Prvním krokem
bylo pro Terezu prokázat úřadům,
že nebere drogy. Začala chodit
do organizace Auritus dvakrát
týdně na testy. „Nechci lhát, ano,
předtím jsem fetovala, ale od prvního testu jsem měla výsledky negativní.“ Dostat Aničku zpět bylo
pro Terezu obrovskou motivací.
Aniččina cesta

a zase ho vrátit hned, jakmile v
původní rodině pominou nepříznivé okolnosti nebo se pro dítě
podaří najít adoptivní či trvalou
pěstounskou rodinu. Spolu s
Jarkou se do příběhu Terezy a
Aničky dostává také Jihočeská
rozvojová, konkrétně její středisko “RODINA – Služby pro pěstouny“, které pěstounku Jarku
doprovází.
Služby pro pěstouny podporují
náhradní rodiče při výchově a
péči o svěřené děti. Pomáhají jim
řešit aktuální situace v rodině,
zajišťují odlehčení formou hlídání dítěte, zajišťují vzdělávání pěstounů, zprostředkují odbornou
pomoc např. psychologa nebo
speciálního pedagoga a realizují

Anička putovala rovnou k „pěstounce na přechodnou dobu“,
paní Jarce. Paní Jarka působí
jako profesionální pěstounka.
Stará se o děti, jejichž biologičtí
rodiče se o ně momentálně starat nemohou. Musí být připravena kdykoli přijmout do péče dítě

Ilustrace:
Daniel Kyncl
Text:
Eva Šárová
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asistované kontakty, tedy bezpečné setkávání s biologickými
rodiči. Služby jsou určeny pro
všechny pěstounské rodiny na
přechodnou dobu i trvale.
„Když k Jarce Anička přišla, byly jí
dva roky a neuměla vůbec mluvit,“
říká Martina, klíčová pracovnice
Služeb pro pěstouny. Pěstounka
proto ihned začala s Aničkou
jezdit do Centra pro dětský sluch
organizace Tamtam o.p.s., která
pomáhá sluchově postiženým
dětem. Zahájila se péče o Aniččin sluch, Jarka dohlížela, aby
Anička nosila naslouchátko a
společně se učily znakovou řeč.
Tereza se mohla s Aničkou setkávat v prostorách Jihočeské
rozvojové v rámci asistovaných

setkání. Nejprve jednou za 14
dní, pak i častěji. „Každý týden
jsme takhle strávily dvě hodiny.
S pěstounkou jsme seděly v povzdálí a mamka měla na Aničku
čas,“ vzpomíná Martina. Pro Terezu byla setkání náročná. „Bylo
to srandovní, ale hodně bolestný.
Odjížděla jsem vždycky s pláčem.
Bylo to hrozný, strašný, už to nikdy
nechci zpátky.“ Tereza se musela
začít učit žít normální život, hledala si práci a bydlení. Bylo to
pro ni o to těžší, že neměla žádné
zázemí ani rodinu, na kterou by
se mohla obrátit o pomoc.
A jak to bylo dál
Po půl roce se mělo prověřit, jaká
je u Terezy situace. OSPOD (Orgán
sociálně právní ochrany dětí) 4

spolu s Krajským úřadem vyvolal
tzv. případovou konferenci, kde
se měli sejít s rodiči odborníci
z úřadu, Jihočeské rozvojové a
organizace Auritus. Cílem bylo
zhodnotit situaci dítěte a rodiny
a naplánovat další postup k
naplnění potřeb dítěte. V té
době se Tereza ještě s Tomášem
vídala. Ten však o Aničku nejevil
velký zájem, na asistovaná
setkání přijel asi jen dvakrát.
Přestože měl stejné povinnosti
jako Tereza, neplnil je. „Asi u něj
zvítězily drogy,“ říká Tereza. Právě
v otci viděl OSPOD největší riziko.
Výsledek konference proto nebyl
pozitivní. Za dané situace nebylo
možné uvažovat o návratu dítěte
k matce. „Vize úřadů o osudu
Aničky byla v té době jiná. Ale
my viděli velkou snahu u mamky,
jak na sobě maká, a bojovali
jsme za ni,“ říká Martina. „Chtěli
jsme u Terezy zahájit služby na
podporu a posílení rodiny (tzv.
sanaci), protože jsme si mysleli,
že návrat možný je.“ OSPOD však
jejich návrh zamítl. „My jsme se
toho přesto nebáli a šli za tím dál.
Ponoukali jsme Terezu, aby si o
služby začala říkat sama.“
A tak Tereza pokračovala dál. Naučila se znakovou řeč, aby mohla
s Aničkou komunikovat. Velkou
podporu našla u pěstounky Jarky. „Vznikl mezi nimi moc hezký
vztah. Jarka se nestarala jen o
dítě, ale podporovala i Terezu. Ačkoli v takové situaci může hrozit
přehlcení pěstouna, tady to zafungovalo krásně,“ vzpomíná Martina. Jarka brala Terezu s sebou
do Tamtamu v Praze. „Cestou
jsme do Terezky „hučely“ a ono to
pomáhalo,“ směje se Martina.
První pokus o návrat
Tereza zkusila štěstí a po několika měsících podala návrh na
soud o navrácení dítěte. V té
době už měla nového partnera

a díky němu a jeho rodině také
lepší zázemí. Soud však návrh
zamítl s tím, že matka ještě neprokázala, zda se o dítě dokáže
postarat. I přes negativní verdikt
byl soud dílčím vítězstvím. „Měli
jsme velké štěstí na soudkyni,
která chtěla dát Tereze šanci,“ popisuje Martina. Bylo dovoleno, že
si může Aničku brát na dva dny v
týdnu k sobě domů, aby se otestovalo, jak to bude zvládat. Dostala podmínkou, že si musí najít
stálou práci a udržovat stabilní
vztah s novým partnerem.
Následně vyšel Tereze vstříc také
OSPOD, který vyhověl její žádosti
o službu sanace. Tereza chtěla
službu čerpat u Jihočeské rozvojové, a tak vstoupil do příběhu
Láďa, klíčový pracovník střediska
„Naproti rodině“, které podporuje
ohrožené rodiny. Začala intenzivní práce s Terezou a její novou
rodinou. „Jezdil jsem k nim domů
jednou týdně a musím říct, že makali sami. Co se naplánovalo, to
splnili.“ Láďa pomáhal s hledáním práce i lepšího bydlení. Tereza začala poprvé v životě chodit
do stálého zaměstnání. „Ano,
třísměnný provoz byl náročný. Někdy jsem měla tři noční dvanáctky za sebou a pak jsem jela do
Budějovic za Aničkou.“ Jak říká,
sama nikdy nepřemýšlela o tom,
že by Aničku nedostala zpátky.
Nechtěla na to vůbec pomyslet.
Středisko NAPROTI RODINĚ zajišťuje zejména službu Podpora a
posílení rodiny, která je založena
na intenzivní spolupráci s ohroženou rodinou, a její podmínkou
je úzká spolupráce s OSPOD (ten
zadává rodině a sanačnímu týmu
úkol, který musí rodina splnit, aby
se případně vyvázala z dohledu
či dosáhla navrácení dítěte do
rodiny apod.). NAPROTI RODINĚ
zajišťuje také asistovaná setkávání nebo asistovaná předávání

dítěte (např. mezi rozvedenými
rodiči) a tzv. rodinné konference
(přirozený nástroj k vyřešení situace ohroženého dítěte v rámci
rodiny). Služby jsou určené zejména rodinám, jejichž děti byly
umístěny do náhradní rodinné
péče nebo jim umístění hrozí.
Zázrak zvaný kochleární		
implantát
Najednou přišla z Tamtamu informace, že by Anička mohla dostat
kochleární implantát. Tereza byla
nadšená, že by holčička mohla
slyšet. Lékaři v Motole potvrdili,
že je Anička vhodný kandidát,
nebylo ale jisté, jestli pojišťovna
operaci zaplatí. Dítě pocházelo
ze sociálně slabé rodiny, bylo
odebráno matce a nebylo známo,
zda se k ní vrátí. V tom viděla pojišťovna velké riziko, protože nebylo jasné, kdo bude hradit drahé
pomůcky, baterie a další nezbytnosti. Jen samotné baterie stojí
tisíc korun měsíčně. Tereza tedy
musela přesvědčit pojišťovnu, že
investice do implantátu nevyjde
nazmar. I v této situaci jí dokázali v Jihočeské rozvojové pomoci.
„Zkusili jsme štěstí a napsali žádost o dotaci. A ono to vyšlo,“ říká
Martina. Z dotace se zaplatilo
potřebné příslušenství jako počítač a speciální minimikrofon pro
přenos zvuku přímo do kochleáru
(potřebný pro výuku ve škole).
Pokryl se také pobyt s organizací
Tamtam pro sluchově postižené
děti. Podařilo se a pojišťovna na
operaci kývla.
Šťastný konec
Od odebrání Aničky uběhl už rok
a tři čtvrtě, když se měl konat
druhý soud. Ten proběhl shodou okolností 1. června, na Den
dětí. Tentokrát to dobře dopadlo,
všechny podmínky byly splněny
a Anička mohla zpátky domů k
mamince. „Pěstounská péče na
přechodnou dobu má správně

trvat nejdéle jeden rok. V tomto
případě se vše protáhlo, ale bylo
to ve prospěch Aničky,“ vysvětluje
Martina. Díky rozhodnutí prvního soudu se kontakty postupně
rozvolňovaly, Anička trávila stále
více času u maminky a méně u
pěstounky. Celý přechod byl pozvolný a pro dítě lépe snesitelný.
Po návratu Aničky byla rodina
ještě nějakou dobu pod dohledem OSPODu. Dohlížel na to,
jestli Anička chodí do školky,
k logopedovi, k lékařům a také
kontrolovali rodinu doma. Dnes
už je Tereza dvojnásobnou maminkou, s novým partnerem se
jim narodil chlapeček. Anička
udělala obrovský pokrok a příští
rok už půjde do školy. I nadále se
vídají s pěstounkou Jarkou, která
má již v péči svěřené další dítě.
Tereze ještě zbývá dořešit dluhy, které jí vznikly za života s
bývalým partnerem. S řešením jí
pomáhá Občanská poradna při
Jihočeské rozvojové. Tereza má
ještě obavy z toho, co bude, až se
Aniččin otec vrátí z vězení. Martina ji uklidňuje, že pokud by měl
zájem se s Aničkou vídat, dělo
by se to v bezpečném prostředí
v rámci asistovaných setkávání.
„Jsem ráda za tyhle lidi, Láďu a
Martinu a také za Jarku. Nikdo
mi nikdy víc nepomohl, jsou víc
než moje rodina. Fakt jsem za
ně a za tuhle organizaci strašně
ráda!,“ říká Tereza a dodává, že
kdyby jí Aničku neodebrali, nenašla by asi motivaci změnit svůj
život k lepšímu. „My jsme všichni na Terezku hrozně pyšní,“ říká
Martina. „Je to člověk, který vyšel z nefunkční rodiny a dokázal
si uvědomit, že pro svoje dítě to
chce jinak. Musela si získat důvěru spousty lidí. Doufejme, že jí to
vydrží. Má teď vyhráno, ale je to
běh na celý život.“ n

Ne vždy platí pravidlo, že co se doma
uvaří, to se tam má i sníst. Každý
potřebuje někdy pomoc…
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 51 (4. patro)
370 01 České Budějovice
naprotirodine@jihoceskarozvojova.cz

Nebojte se o ni říci, jsme tu právě pro Vás.
Jdeme Vám NAPROTI, my, školení sociální
pracovníci a odborníci pro práci s rodinou.
Nabízíme rodinám, pracovníkům OSPOD
a jiným organizacím odbornou pomoc
s řešením situace rodiny.
NAPROTI RODINĚ nabízí
komplexní balíček služeb, které u nás
můžete využívat zcela bezplatně.
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Rozvod je životní situace plná
emocí, ale i faktických otázek
Do bezplatné Občanské poradny přichází paní M., která je po telefonické registraci objednaná na konkrétní datum a čas.
Poradce byl také předem seznámen s tím, že klientka bude řešit téma rozvodu. Paní M. přichází do poradny ve velice
špatném psychickém stavu. Před 3 týdny jí manžel oznámil, že má milenku a poté si sbalil své věci a odešel z domova.

Paní M. má se svým manželem 2 nezletilé děti – ve věku 5
a 8 let. Paní M. je zoufalá a neví,
co má dělat. Manžel se odstěhoval, vše nechal na ní, nekomunikuje. Vztahu, o kterém si paní
M. do té chvíle myslela, že normálně funguje, nedal už žádnou
šanci. Paní M. poradci sdělila,
že s manželem se vzali po cca
5 leté známosti, a poté se jim narodil syn Jakub, kterému je dnes
8 let a navštěvuje základní školu,
a dcera Karolínka, které je 5 let
a chodí do mateřské školy. Děti
mají pravidelné kroužky, syn karate a dcera tancování. Paní M.
pracuje jako úřednice, kdy její příjmy jsou cca 14.000,- Kč měsíčně. Manžel podniká a jeho příjmy
jsou cca 30.000,- Kč měsíčně.
Klientka je velice rozrušená, třese se jí hlas a neví, co dřív by
měla řešit. Podat žádost o rozvod? Řešit péči o děti? Neřešit
nic a čekat na manželovu aktivitu? Paní M. se v hlavě honí hodně
myšlenek, každý jí radí něco jiného. Má obavy být v otázce podání žádosti o rozvod příliš aktivní.

Ilustrace:
Daniel Kyncl
Text:
Mgr. Petra Svobodová

Prý, kdo podá návrh na rozvod, je
v horším postavení.
V průběhu konzultace vyvstaly
tyto otázky, na které poradce odpověděl:
Můžu podat návrh na rozvod,
i když jsem rozvrat manželství
nezpůsobila já? Nebudu kvůli
tomu v horším postavení?
Paní M. samozřejmě může podat
návrh na rozvod manželství a nemusí se obávat, že by kvůli tomu
byla v horším postavení. V návrhu na rozvod manželství se uvádí krom jiného i důvod rozvratu
manželství, kde ona uvede skutečnost, že tento rozvrat způsobil manžel, který si našel milenku
a společnou domácnost opustil.
Rozvod manželství upravuje z. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
v ustanoveních §§ 754 a násl.
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Co vše musím k návrhu na rozvod doložit? Co bude po rozvodu
s dětmi, výživným, a jak je to se
společným majetkem?
Paní M. poradci položila mnoho
otázek spojených s rozvodem
a poradce se jí pokusil srozumitelně popsat průběh rozvodového řízení. Paní M. může podat
návrh na rozvod buď sama, nebo
mohou s manželem podat společný návrh, navrhují-li rozvod
bez zjišťování příčin rozvratu
manželství (podmínky takového
návrhu upravuje § 757 občanského zákoníku – viz Důležité
paragrafy). Pokud manželé měli
poslední společné bydliště v
Českých Budějovicích, pak se
bude návrh na rozvod manželství podávat u Okresního soudu
v Českých Budějovicích, který
bude místně příslušný k tomuto

řízení. Samotné řízení o rozvod
manželství upravují ustanoví §§
383 a násl. z. č. 262/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních.
K návrhu by paní M. připojovala
oddací list.
Poradce dále paní M. upozorňuje
na skutečnost, že samotnému
rozvodu předchází úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před
rozvodem a po rozvodu.
Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem
a po rozvodu může paní M. podat
společně s návrhem na rozvod.
V návrhu uvede, kde by chtěla,
aby byly děti, a v jaké výši by měl
manžel hradit výživné. Zde poradce paní M. upozornil na skutečnost, že by i manžel mohl chtít
děti do své nebo střídavé péče,
tak aby na tuto skutečnost byla
případně připravena. 4

V rozhodnutí o poměrech nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu upravuje soud,
se kterým z rodičů děti zůstanou,
případně zda budou ve střídavé
nebo jiné péči, dále rozhodne
o výživném na nezletilé děti. Klientku také zajímalo, z čeho se
vychází při určování výše výživného. Poradce jí řekl, že se vypočítává z příjmů, které je potřeba
soudu doložit, dobrou pomůckou
pro orientaci mohou být i tzv. kalkulačky výživného, které jsou na
internetu.
K návrhu by paní M. připojovala
rodné listy dětí, potvrzení o studiu, výši přijmů a výdajů.
Co bude s naším společným majetkem?

Když se podává návrh na rozvod
manželství, tak se k tomuto návrhu může (v případě společného
návrhu manželů musí) připojit
i návrh na vypořádání společného jmění manželů. I zde samozřejmě může paní M. navrhnout,
jak by si představovala, aby se
majetek rozdělil. Co by mělo zůstat jí, co manželovi, případně
jak by mělo dojít k vyplacení druhého z manželů. Paní M. uvedla,
že bydlí v domě, který zdědila
ona, ale s manželem tento dům
rekonstruovali. Na rekonstrukci
si brali hypotéku, kterou stále
splácejí. Dům je napsaný pouze na paní M. Paní M. by chtěla
v domě s dětmi i nadále zůstat.
Zde poradce klientce sdělil, že

se budou muset s manželem
dohodnout, kdo bude platit hypotéku a jak dojde k vypořádání investovaných peněz. Poradce vychází z předpokladu, že manžel
bude souhlasit s tím, aby s dětmi
v domě zůstala, ale zároveň mu
částečně kompenzovala finance
vložené do rekonstrukce domu.
V této oblasti je samozřejmě
důležité a nejlepší, aby se spolu
manželé předem domluvili, a to
buď sami, nebo prostřednictvím
advokáta či mediátora. Poradce
paní M. vysvětlil fungování mediačních služeb.
K návrhu se připojují doklady týkající se majetku. Poradce ještě
paní M. sdělil, že pokud by ani jeden z manželů do 3 let od rozvo-

du nepodal návrh na vypořádání
společného jmění manželů, tak
po 3 letech od právní moci rozsudku o rozvodu platí domněnka
vypořádání dle ustanovení § 741
občanského zákoníku (viz Důležité paragrafy). Poradce ještě
informoval paní M. o existenci
institutu výživného pro rozvedeného manžela/manželku. Tento
institut upravuje § 760 a násl.
občanského zákoníku.
Poradce se nakonec paní M.
zeptal, zda jsou informace dostačující a zda by ji ještě něco
zajímalo. Paní M. byla s informacemi spokojena a podotkla,
že uvidí, jak se vše vyvine, a případně se na Občanskou poradnu
znovu obrátí. n

Důležité paragrafy:
§ 741

[Domněnka vypořádání]
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí
společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádán í rozhodnutím soudu, platí, že se manželé
nebo bývalí manželé vypořádali tak, že:
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné
domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

§ 755

[Důvody pro rozvod]
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze 		
očekávat jeho obnovení.
(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody,
přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení
o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by
byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování
manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.
(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne 		
o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

§ 757

[Shodné tvrzení manželů]
(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede,
aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat
manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé, a pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců
nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů
tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po
tomto rozvodu.
(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.
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Rozvod a péče o děti
z pohledu odborníka

JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.

Absolvovala
Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy
v Praze (2008). Profesní
zkušenosti získala rovněž
jako asistentka soudce při
Krajském soudě v Praze.
V roce 2014 ukončila doktorské studium na Právnické fakultě UK v Praze
obhajobou dizertační práce
na téma „Ochrana osobních
údajů“. V současné době
se věnuje, kromě advokátní
praxe, přednáškové činnosti
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Poskytuje rovněž pro bono právní
služby v rámci programu
„Pro bono centrum“ organizovaného spolkem Pro
bono aliance. Je registrovanou členkou České advokátní komory.

Mám za to, že poradce poradil
klientce ve shora popsaném případě vyčerpávajícím způsobem.
Zdůraznila bych snad jen, že podmínkou tzv. nesporného rozvodu
je předložení dohody o úpravě
péče o nezletilé děti pro dobu
po rozvodu a dohody o vypořádání společného jmění manželů,
přičemž na posledně uvedené
dohodě musí být podpisy obou
manželů úředně ověřeny.
Otázky spojené s rozvodem bývají častým důvodem návštěvy
advokáta. Pro mnoho lidí představuje rozvodová situace důvod
oslovit advokáta vůbec poprvé
v životě. Je poradenství a zastupování advokátem v rozvodovém
řízení nutnost nebo se bez něj
zcela obejdete?
Je vždy na volbě klienta, zda
se rozhodne informovat o základních informacích zdarma
v občanské poradně nebo rovnou navštíví advokáta. Poradci
občanské poradny mohou kli-

Ilustrace:
Daniel Kyncl
Text:
Dana Kalistová
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entovi pomoci zorientovat se
ve svých základních právech a
povinnostech a mohou pomoci v hledání možných řešení v
jeho dané situaci. Poradenství u
advokáta, pokud jde o základní
informace o rozvodovém řízení,
tedy není nutností. Doporučuji
však nespoléhat se pouze na informace zveřejněné na internetu.
Každý případ je totiž individuální
a s pouhou povrchní znalostí věci
nemusíte být schopni takto nabyté informace správně aplikovat.
Je-li na základě prvotní orientace v problematice zvolen jako
způsob rozvodu tzv. nesporný
rozvod, doporučuji využít služby
advokáta spočívající v přípravě
smluvních dokumentů. Zajistíte
si tak, že listiny budou správně
sepsány a následně soudem bez
problémů schváleny.
V případě tzv. nesporného rozvodu však mám za to, že již není nezbytné zastupování advokátem u
soudního jednání. Dohodly-li se

obě strany na podstatných otázkách souvisejících s rozvodem
(péče o nezletilé děti v době po
rozvodu, vypořádání tzv. společného jmění manželů), lze důvodně očekávat bezproblémové
řízení u soudu, jehož úlohou je
předchozí dohodu rodičů jen víceméně stvrdit.
Naproti tomu doporučuji využít
služeb advokáta pro zastupování
u soudního jednání, jedná-li se
o tzv. sporný rozvod, a to v řízení
ve věci úpravy péče o nezletilé
a případně pak v řízení o vypořádání společného jmění manželů. Zvláště otázka vypořádání
společného jmění manželů představuje poměrně složitou právní
problematiku, kterou laik nemůže ovládat a nemůže tak proto
ani v řízení adekvátně bránit své
zájmy. Výhodou zastupování
advokátem v řízení rovněž je, že
nemusíte absolvovat všechna
jednání u soudu, když zpravidla
stačí vaše účast jen u jednoho
soudního jednání. n

Pomocí vzájemného dialogu
propojujeme ziskový
a neziskový sektor
Spolek DialogCB působí na Českobudějovicku od roku 2014. Za tu dobu se mu podařilo rozjet několik zajímavých
projektů a získat členskou základnu více než 20 českobudějovických neziskových organizací ze sociální oblasti, mezi
které patří například i Jihočeská rozvojová o.p.s.

U zrodu organizace stála pětice
nadšenců, jejichž cílem bylo propojovat ziskový a neziskový sektor, využívat zkušeností z těchto
dvou odlišných světů a hledat
možnosti vzájemné - a to nejen
finanční - podpory. Za dobu 4 let
tak začaly vznikat různé projekty,
které se postupně vyvíjí. Spolek
se stal tzv. zastřešující organizací s cílem poskytovat místním neziskovkám (především ze
sociální oblasti) servis v podobě vzdělávání nebo dotačního
poradenství. V loňském roce
tak byla pro pracovníky těchto
organizací uspořádána, ve spolupráci s místní ekonomickou
fakultou, tzv. Manažerská akademie. Průběžně mohou členské
organizace čerpat zdarma také
dotační poradenství a požádat
o pomoc s tvorbou fundraisingových plánů, které jsou vodítkem
pro získávání finančních zdrojů.
V letošním roce se také podařilo
zrealizovat akci „fundraisingové
auto“, které vozilo zástupce neziskovek na ojedinělé konzultace
k zakladatelce Českého fundrai-

singového centra Janě Ledvinové.
Velkým projektem spolku je tzv.
Materiální banka. Jejím smyslem
je získávat vybavení domácnosti (nábytek, elektrospotřebiče
a další) a přerozdělovat ho s pomocí poskytovatelů sociálních
služeb jejich uživatelům. Pomoc
Materiální banky je určena především pro členské organizace
spolku. Projekt pomáhá s vybavením také samotným neziskovkám: kancelářský stůl, skříň nebo
židle jsou vždy potřeba.
„Alespoň jedno teplé jídlo denně“
je hlavním mottem sbírky Budějcké obědy dětem, kterou tento
spolek organizuje. Tato sbírka
je určena na úhradu obědů v základních i mateřských školách
pro děti v péči sociálně právní
ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Cílem není jen zaplatit dětem obědy, ale i pracovat
s rodiči, motivovat je k větší zodpovědnosti a pomáhat jim řešit
jejich tíživou finanční situaci. Za
3 roky se podpořilo více než 90
dětí a vybralo téměř 255 tis. Kč.

Dalším projektem, který má sloužit zejména k popularizaci sociální práce na Českobudějovicku,
je volba Ženy Českobudějovicka.
V rámci této výzvy se hledá ženská osobnost ze sociální oblasti,
která svou prací a nadšením pomáhá k rozvoji sociální oblasti.
Burza filantropie je pilotním projektem, který spolek realizuje
společně s Koalicí nevládek Pardubicka. Před komisi tvořenou
místními podnikateli předstupují

Organizujeme a podporujeme fundraisingové
aktivity na Českobudějovicku

neziskové organizace se zajímavými projekty. Během dvou
proběhlých burz se podařilo přerozdělit téměř 300 tis. Kč.
Projekty spolku jsou z velké části
financovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a statutárním
městem České Budějovice. Nezanedbatelnou měrou je avšak
za činností organizace dobrovolná práce a neutuchající nadšení
a vize jejích zakladatelů. n
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Dana Kalistová

Navazujeme a udržujeme spolupráci mezi
neziskovým a ziskovým sektorem.
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