
Cochemská praxe  
Testováno na rodičích v ČR 
Adresná výzva ke konkrétním změnám   

Cochem.cz, z.s.



změna zevnitř a odspodu: 

změna osobního vnitřního nastavení 
- komunikace
- otevřenost
- respekt
- orientace na řešení - na perspektivu dítěte 

změna systémová, shora
- podpoří vývoj v praxi (změnu odspodu)
- vytvoří rámec pro fungování 
- standardizuje postup - učiní jej závazným a dostupným

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

POLITIKA STÁTU - POSTOJ MINISTERSTEV 

- stanoviska a podpora 

- rodičovská odpověnost, práva a povinnosti v rodině - edukace rodičů 

- vyjasnění míry ingerence státu do rozhodování rodičů  o životě  rozpadlé rodiny po 
rozvodu/rozchodu  (kdy  kolize  se  zájmy  dítěte?,  kdy  dítě  rozvodem/rozchodem 
ohroženo?, odbourání automatismu - provádění šetření v rodině) 

- JUSTICE soudní praxe - JUSTICE judikatura ÚS - MPSV (metodiky prac. sociálních 
služeb  OSPOD,  poradny)  =  jednotnost  v  postoji  míry  ingerence  státu  =  zahájení 
TRIALOGU 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

VZDĚLÁVÁNÍ

- principy interdisciplinární spolupráce v terciálním vzdělávání (objasnění role danné 
profese v rámci interdisciplinárního týmu - etické kodexy, zák. úpravy výkonu profese 
apod.) 

- mezirezortní spolupráce - společná nabídka vzdělávání 

- možnost společného vzdělávání jednotlivých lokálních interdiscipl. týmů 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



Justiční akademie: 

www.jacz.cz 

Název:
Zavádění prvků interdisciplinární spolupráce na OS (Pha) - (P17D102)
Anotace:
Anotace: Seminář se zaměří na možnosti zlepšení spolupráce mezi okresním soudem a      sociálními pracovníky a OSPODy při rozhodování agendy ve věcech péče o 
nezletilé. Lektoři provedou účastníky jednotlivými způsoby spolupráce – od lepšího zapojení soudů do práce komisí pro sociálně-právní ochranu dětí zřizovaných při obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností, přes možnost zaměstnání sociálního pracovníka na soudě až ke zřízení interdisciplinárního týmu při okresním soudě. Krátce bude 
pohovořeno i o tzv. soudech zaměřených na řešení problému (tzv. problem-solving courts). 

Lektoři: Mgr. Terezie Pemová, sociální pracovnice
            Mgr. Vladimír Polák, OS Nový Jičín

Seminář bude nahráván a streamován on-line. Na odkazu, který bude uložen v systému ASJA, bude možné přednášky sledovat v reálném čase přímo z Vaší kanceláře.

Začátek: 3. dubna 2017, 9:00
Konec:    3. dubna 2017, 16:00
Místo konání: JA, Hybernská 18, Praha 1, velký sál
Místo:
Praha, Celá ČR
Termín:
3.4.2017
Uzávěrka:
27.3.2017

Detail

Adresná výzva ke konkrétním změnám 

http://www.jacz.cz
http://asja.jacz.cz/index.php?pageid=1002&course_id=7842


Zjišťování názoru dítěte (Pha) - (P17D103)
Anotace:
Anotace: Dítě má právo vyjádřit svůj názor a být slyšeno v řízeních, jež se ho dotýkají. V každodenní praxi soudního rozhodování však toto právo vyvolává řadu praktických 
otázek. Nebudu dítě zbytečně stresovat, když ho chci vyslechnout? Jak to udělat co nejšetrněji a s ohledem na jeho věk? Znám přání dítěte, ale musím rozhodnout jinak, jak se 
s tím vypořádat? Na tyto a další otázky přinese odpověď lektorská dvojice doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA, klinický psycholog a soudní znalec, a Mgr. Terezie 
Pemová, sociální pracovnice. Účastníci se na semináři naučí rozlišovat mezi právem, potřebou a přáním dítěte a pochopí, jak s tímto rozlišováním při rozhodování pracovat tak, 
aby se minimalizoval negativní dopad probíhajícího řízení na dítě.

Lektoři:        doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA, klinický psycholog a s. znalec
                      Mgr. Terezie Pemová, lektorka a sociální pracovnice

Zahájení:                       úterý 9. května 2017, 9:00
Zakončení:                    úterý 9. května 2017, 16:00
Místo konání:                Praha, Hybernská 18, červená učebna
 
Místo: Praha, Celá ČR
Termín: 9.5.2017
Uzávěrka: 1.5.2017

Posuzování rodičovských kompetencí (Pha) - (P17D105)
Anotace:
Anotace: Pod pojmem rodičovské kompetence chápeme soubor schopností rodiče poskytovat dítěti péči v každé ze sfér jeho vývojových potřeb. Lektoři účastníkům vysvětlí jak 
správně posoudit, zda jsou rodičovské kompetence u posuzovaných rodičů v normě, či zda jsou snížené a jaký to má dopad na dítě. Pozornost bude věnována také otázce 
způsobů zvyšování rodičovských kompetencí a otázce specifických rodičovských kompetencí v situaci rozchodu rodičů.

Lektoři:        doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA, klinický psycholog a s. znalec
                      Mgr. Terezie Pemová, lektorka a sociální pracovnice

Zahájení:                       úterý 16. května 2017, 9:00
Zakončení:                    úterý 16. května 2017, 16:00
Místo konání:                Praha, Hybernská 18, velký sál
 
Místo: Praha, Celá ČR
Termín: 16.5.2017
Uzávěrka:
9.5.2017

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

DVOJÍ ROLE OSPOD, ROLE KOLIZNÍHO OPATROVNÍKA 

oddělení role kolizního opatrovníka a OSPOD (poradenská služba pro rodiče)
- návrh možného řešení - vytvoření samostatné funkce kolizního opatrovníka dítěte 
- specializace (např. v rámci krajů a výkon pouze kolizního opatrovnictví) 
-vznik  samostatné  profese  -  komory  (specializované  vzdělávání,  kontrola  vzdělávání, 

iniciátor interdisciplinarity) 

MPSV  pracuje  na  “definování”  role  kolizního  opatrovníka  (práva,  povinnosti,  kompetence, 
vzdělání?), kdy ustanovovat 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

SJEDNOCENÍ METODIK (pracovníci SPOD) 

- neřešit problém rodičů 
- minulost  nehraje roli,  přítomnost  je  krizová situace (nestandardní chování),  důležité  je  orientovat se na 

budoucnost 
- nehledat nekompetentnosti rodičů, ale vytvářet podporu pro posílení těchto kompetencí 
- vyjádřit rodičům respekt - oběma v přítomnosti obou   
- sjednotit vysvětlování rodičovské odpovědnosti 

- povinnosti  a  práva trvají  bez ohledu na formu porozvodové péče -  nutnost  neustále  se domlouvat 
(zdrav. záležitosti, vzdělávání apod.) 

- vést rodiče k přijetí a převzetí rodičovské odpovědnosti 
- první schůzka vždy s oběma rodiči najednou 
- nesepisování návrhu pouze jednomu rodiči (až na výjimky, kdy jsou přípustné) 

METODIKY - DOPORUČENÍ vs. RÁMEC POVINNÉHO POSTUPU 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

ADVOKÁTI 

interpretace  “oprávněného zájmu klienta”  v  kontextu zastupování  při  opatrovnickém 
řízení 
- přidaná hodnota - nejen právní konsekvence, ale i lidské (osobní) 

stanovisko ČAKu
- podporujeme/nepodporujeme - proč? 
- zahájení dialogu a odb. diskuse - reflexe na měnící se praxi 

paušální honorář + success fee při dohodě
- pevný tarif bez možnosti účtování za další úkony  

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

POMÁHAJÍCÍ PROFESE

vyjasnění účelu a cíle - definování zakázky 
- za přítomnosti všech (zadavatele soud/OSPOD, rodičů a poradny/mediátora)

trojstranná dohoda 
- písemný souhlas rodičů se sdělením informací o zahájení, přerušení (kdo přerušil/proč 

bylo přerušeno) a ukončení poradenské/mediační péče 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

PARTICIPACE DÍTĚTE 

- podpora vytváření forem pomoci dětem v rozvodové situaci 

- Dětský  průvodce  světem  rozvodu  (výhradně  pro  děti  (bez  rodičů),  informace,  možnost 
prožitku, pochopení a vstřebání) 

- informační minimum pro děti, co se děje, co to pro dítě znamená, jaké to může mít důsledky, 
jaké možnosti zapojení má dítě, jak se s jeho názorem/přáním bude pracovat - např. projekt 
“Webový portál pro děti “Právo na rodiče”” 

- projekt ÚMPOD - Participační práva dítěte 

Adresná výzva ke konkrétním změnám 



Činnost Cochem.cz, z.s.

SOUČASNÉ AKTIVITY COCHEM.CZ

PRÁVO NA RODIČE 

- projekt podpořený Nadací Agrofert a Nadací Terezy Maxové Dětem 
- webový portal pro děti rozvedených/rozvádějících se rodičů 
(PhDr. V. Mertin, Bc. T. Dlouhá, doc. O. Matoušek, JUDr. R. Rogalewiczová) 

KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI  (v rámci OPZ, výzvy č. 65) 

- vytvoření metodik pro pracovníky SPOD  

Metodika přímé sociální práce s rodinou v (po)rozvodové situaci  

Metodika doprovázení rodičů a dětí v rozvodové a porozvodové situaci 

Metodika přípravy rodičů k mediaci  

Metodika přípravy stran a realizace asistovaného kontaktu 

Metodika interdisciplinárního přístupu v opatrovnickém řízení 

(Akademický ústav Karviná, z.ú., Mgr. Milena Mikulková, odb. garant doc. O. Matoušek)  

CELONÁRODNÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇ O MEDIACI  

- v režimu podané žádosti  

(Asociace mediátorů ČR, z.s., Družina ) 



SPOLUPRÁCE S PF UPOL 

- JUDr. Lenka Westphalová (přednášení, příprava projektu spolupráce - “právnické profese v 
interdisciplinární spolupráci” )  

PŘÍPRAVA MEZINÁRODNÍHO ODBORNÉHO SYMPOZIA 

- podzim 2017 - ? Advokát dítěte / nezávislý kolizní opatrovník ?  

- dr. Hans-Christian Prestien, VAK 

- předfáze možného evropského projektu vedoucího k etablování samostatné profese hající 
práva a zájmy dítěte    

DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU  

- pomoc při etablování této služby dětem  

Činnost Cochem.cz, z.s.



DĚKUJI ZA POZORNOST !


