„MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU…“
1. Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen
jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě
většinu času stará. Ale druhého rodiče potřebuji úplně stejně.
2. Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně rád.
Neočerňujte přede mnou toho druhého, protože mě to bolí…
Ukázky z 20. proseb dítěte ke svým rodičům po jejich rozchodu.

Mnoho z nás zná ze svého okolí případy, kdy po rozvodu rodičů trpí nejvíce děti. Začíná to většinou už
po odchodu jednoho z rodičů z domova, kdy jsou tak děti vystavené strachu z budoucnosti. Během
soudních tahanic děti trpí, když máma s tátou více bojují o to, kdo bude „lepší rodič“, než aby hledali
cesty, jak „oba společně“ zůstat dobrými rodiči pro své dítě.
5.
Nebuďte smutní, když odcházím k
druhému rodiči. A rodič, od kterého
odcházím, ať si také nemyslí, že se v
příštích dnech budu mít špatně. Nejraději
bych byl pořád s vámi oběma. Ale nemůžu
se roztrhnout na dva kusy – jenom proto,
že jste vy naši rodinu roztrhli.

Výsledkem takové situace jsou pak nešťastné děti.
Děti, které se nestýkají s jedním ze svých rodičů,
protože ten tlak „zavděčit se oběma“ nezvládnou
unést. Výsledkem jsou děti stresované, utíkající ze
školy, z domova, vláčené opakovaně po různých
terapeutech „na opravu“, hledající v partách
alkoholu a drogách únik před tím vším.

V takové situaci je jen jedna cesta - jednat v „zájmu dítěte“. Nacházet taková řešení ze situace
ohroženého dítěte, které jsou v souladu s prosazováním a ochranou práv dítěte a které jsou založeny
na znalosti všech dostupných a objektivních informací o ohroženém dítěti, dodržování práva a zájmu
druhých stran, tj. rodičů, příbuzných, zainteresovaných institucí.
Kdo je tedy největším odborníkem a osobou s největší kompetencí a právem ochraňovat dítě? My
– rodiče.
8.
Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík. Pozvěte toho druhého na chvíli dál a
promluvte si o tom, jak byste mohli můj těžký život nějak zlepšit. Vždycky, když si mě předáváte nebo
přebíráte, jsou to pro mě kratičké chvilky, kdy vás mám oba. Neničte mi je tím, že se obtěžujete nebo
hádáte.
9.

Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce nebo u přátel.

Nově v souladu s tímto právem se i Okresní soud Hodonín, jako další soudy před ním (např. Nový Jičín,
Ústí nad Labem, Most) rozhodl zavést ve svém obvodu tzv.
Zájem dítěte je zmiňován v čl. 3 odst.
Cochemskou praxi.
1 Úmluvy o právech dítěte: „Zájem
Ta spočívá ve spolupráci obou rodičů s více odborníky z různých
dítěte musí být předním hlediskem
institucí (zejména soudu, orgánu sociálně právní ochrany dětí a
odborníků, kteří pracují s rodinami a dětmi), a v převzetí při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať
odpovědnosti za budoucí život a perspektivu dítěte ještě před
už uskutečňované veřejnými, nebo
autoritativním rozhodnutím soudu, aby právě zájem dítěte byl
soukromými zařízeními sociální péče,
zachován.
soudy,
správními
nebo
zákonodárnými orgány.“
Jedná se o standardizovaný postup, ve kterém jsou jasně dané
role obou rodičů: povinnosti a závazky, jasně daný časový
rámec. Praxe funguje na základě vzájemné aktivní spolupráce rodičů s odborníky z těchto institucí,

kdy každý z nich ví, kdy do řešení rodičovského konfliktu vstupuje, která instituce, a jak to v praxi má
vypadat.
14.
Nesoutěžte o to, kdo mě víc
rozmazlíte. Tolik čokolády bych totiž
nikdy nemohl sníst, jak moc vás mám oba
rád.
15.
Řekněte mi na rovinu, když někdy
nevystačíte s penězi. Pro mě je stejně
mnohem důležitější čas než peníze. Ze
skvělé společné hry se raduji mnohem víc
než z nějaké nové hračky.

V životě se stane, že se dva lidé rozejdou, ale rodiči
svého dítěte zůstanou celý svůj život. Dítě i když
dospěje potřebuje svou mámu a tátu a pro své děti
babičku a dědečka, ….
Všichni rodiče se snaží pro své děti dělat věci, jak
nejlépe to umí. A když potřebují pomoc, naštěstí,
oproti předešlým generacím, mají daleko více
možností, jak dělat věci ještě lépe. Můžou si najít
potřebné informace na internetu nebo se přímo o
radu obrátit na odborníky.

Na Agentuře pro občany v Kyjově bezplatně a diskrétně
pomáháme rodinám ze svého regionu a okolí, už
v základu řešit partnerské krize (rodinná a občanská
poradna, finanční a právní poradenství, nezaměstnanost
apod.). V případě rozchodu a rozvodu pomáháme
rodičům jako prostředník v rámci Cochemské praxe
dospět k dohodě spolu se soudem, orgány sociálně
právní ochrany dětí a dalšími poskytovateli služeb pro
rodiny s dětmi v regionu, aby se zohlednily jak zájmy
obou rodičů, tak především jejich zájem dítěte, aby i po
rozvodu mohlo žít šťastně.

Agentura pro občany při Krok Kyjov
Poskytujeme:
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
 rodinné (partnerské krize, výchova dětí,
komunikace v rodině), občanské
(problémy: dluhové, majetkoprávní,
sousedské atd.) a v závislostech (alkohol,
drogy, automaty apod.)
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


terénní a ambulantní služby
(pomoc při řešení nepříznivé situace
rodiny s dětmi, aktivity na podporu
fungování rodiny)

PROGRAMY PREVENCE NA ŠKOLÁCH


zážitkové aktivity na různá témata

Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov,
email: agentura@oskrok.cz, tel: 739084422
Při plnění úkolů, které s tím pro rodiče souvisí,
poskytujeme poradenství, vzdělávání, zprostředkováváme rozhovory jak mezi rodiči, tak rodičů
s odborníky. Nabízíme rodinám individuální i rodinnou terapii. Pomáháme jim krizovou situaci řešit
bez stresů krok za krokem. A s vědomím, že nikdy není pozdě udělat krok ke změně.
Pozn: Celý text 20 proseb dítěte: str. 5 http://www.cochem.pro/ty-jsi-moje-dite.pdf

V budoucím čísle navážeme dalším tématem: Útěky z domu, party, od cigaret až k drogové a jiné
závislosti u dětí a mladých lidí.

Za Agenturu pro občany při Krok Kyjov, z.ú. Mgr. Martina Chovancová, vedoucí programu

