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PODMÍNKY A PRAVIDLA ASISTOVANÉHO KONTAKTU 

 

- V případě zdržení či zrušení Vaší účasti nás neprodleně kontaktujte a uveďte 

důvod /telefonicky, písemně, emailem, osobně/. 

- Osoby přítomné u asistovaného kontaktu jsou dány buďto soudním 

rozhodnutím, nebo o nich rozhoduje pracovník. 

- Rodiče jsou povinni se po celou dobu asistovaného kontaktu chovat vhodným 

způsobem – nekouřit, nechovat se agresivně, neznečišťovat prostory, neničit 

vybavení prostor, a to nejen v Centru Labyrint z.s., ale také v komerčních 

hernách či na venkovních hřištích. 

- Telefony – telefonát dítěte s jinou osobou v době asistovaného kontaktu není 

vhodný. Pokud je toto nutné, prosím, domluvte dopředu s pracovníkem a uveďte 

důvody. 

- Rodiče jsou povinni dbát pokynů pracovníků. 

- Povinností rodiče, který má dítě ve své péči, je přiměřeně a citlivě připravovat 

dítě na setkání s druhým rodičem. Pracovník při tomto má úlohu poradenskou 

a rodiče při přípravě dítěte provází. 

- Povinností rodiče, který v péči dítě nemá, je aktivně se o dítě zajímat, 

připravovat se na setkání s ním. Pracovník má při tomto úlohu poradenskou a 

rodiče procesem provází. 

- Rodiče si nemohou pracovníka vybírat. 

- V situaci, kdy byl kontakt dítěte s jedním s rodičů dlouhodobě přerušen, buďte 

trpěliví, nenaléhejte a nepospíchejte na dítě. 

- V případě, že chcete dětem v průběhu asistovaného kontaktu darovat konkrétní 

věc, prosím konzultujte toto dopředu s pracovníky. Ne vždy je toto vhodné. 

Zvažujte tedy pečlivě výběr dárku vzhledem k věku dítěte, jeho potřebám, 

vzhledem k situaci /např. k narozeninám/ a také z hlediska účelu asistovaného 

kontaktu. Vhodnost dárku je na posouzení pracovníka. 

- Místo konání – v případě, že není soudním rozhodnutím určeno konkrétní místo, 

kde bude k asistovanému kontaktu docházet, je toto na základě dohody a 

aktuální situace domluveno vždy individuálně. Konečné rozhodnutí je vždy na 

pracovníkovi, který zváží vhodnost místa k aktuální situaci /počasí, nachlazení, 

nálada, riziko porušování či obcházení podmínek atd./. 

- Rodičům doporučujeme dbát na to, aby byla situace asistovaného setkání pro 

dítě co nejpřirozenější. 

- V průběhu realizace asistovaného kontaktu jsou podle potřeby stanoveny další 

individuální podmínky dle konkrétního účelu asistovaného kontaktu. 

- Respektujte potřeby dítěte, nespěchejte, slibujte s rozmyslem. 

- Nepřenášejte na dítě problémy a odpovědnost za problémy vás jako rodičů. 

- Neobviňujte bývalého partnera/partnerku, ani další blízké osoby dítěte. 

- Nemanipulujte s dítětem, nevydírejte, nevyhrožujte. 

- Asistovaný kontakt nebude umožněn, pokud bude rodič pod vlivem návykových 

látek, nebo ve stavu, kdy není vhodné či bezpečné uskutečnit asistovaný 

kontakt. 
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- Obvykle se o náklady na asistovaný kontakt podílejí oba rodiče stejně. 

V případě nedodržování výše uvedených podmínek nebude asistovaný kontakt 

umožněn či bude předčasně ukončen. V případě soudně nařízeného 

asistovaného kontaktu a opakovaného nedodržování podmínek rodiči bude 

soudu navrženo zrušit/změnit soudní rozhodnutí. V rámci asistovaných kontaktů 

důrazně doporučujeme držet se vymezených mantinelů uvedených zde: 

Nepodceňujte vnímavost dítěte vůči rozvodu. Děti těžce nesou skutečnost, že se „jeho 

lidé“, které má ono rádo, hádají a ubližují si. Toto vzbuzuje v dítěti nejistotu, napětí a 

úzkost. To se může projevit např. stažením se do sebe nebo naopak neklidem, agresí 

a podrážděností. Zachovejte si vědomí rodičovství. Rodičovství nelze zrušit. Je velkou 

výhodou, jsou – li mu i po rozvodu oba rodiče zachováni. Zachování rodičovství je také 

smyslem a cílem asistovaných styků. Zabraňte tomu, aby pokračoval porozvodový 

konflikt.  

Děti dobře zvládnou žít ve dvou různých světech, pokud se tyto světy nepřátelsky 

nemíchají, pokračující nepřátelství a napadání rodičů vyvolává v dítěti vnitřní napětí, 

jehož následkem bývají neurotické potíže, poruchy chování či jiné komplikace ve 

vývoji. Nedopusťte popouzení vůči bývalému partnerovi Vzhledem k sugestibilitě 

především předškolních dětí je možné napovídat dítěti nepravdy nebo zkreslené 

pravdy o druhém partnerovi a vyvolat tak v dítěti odpor a strach z něho. „Vítězství“ v 

podobě odmítání druhého partnera je však velmi problematické – pro dítě je 

nepřiměřenou zátěží, má -li se stát soudcem jednoho ze svých rodičů, učí se lhát a 

deformuje se jeho charakterový vývoj. Nejpozději ve chvíli, kdy dítě doroste do puberty, 

pak začne srovnávat slova a činy svých nejbližších, odhalí případnou faleš v jednání 

rodičů a popouzení se obrací proti tomu, kdo se ho dopouštěl. Zachovejte pozitivní 

obraz toho druhého. Dítěti lze vysvětlit, že spolu rodiče vzhledem k odlišnosti svých 

povah nechtěli žít, rozešli se, ale oba mají dítě rádi, oba mají dobré i méně dobré 

vlastnosti, těch dobrých je však více.  

Zabraňte podplácení a kupování dítěte. Dítěti více imponuje, je-li vychovatel 

spolehlivý, něco dovede a mezi jeho slovy a jednáním není žádný rozpor. Podplácení 

dítěte ze strany rozvedeného rodiče se často mění ve vydírání tohoto rodiče dítětem. 

Zařiďte styk s druhým rodičem co nejlépe. Optimální je volné pokračování rodinného 

vztahu. Předpokladem je schopnost komunikace bez větších nepřátelských výpadů. 

Pokud toho rodiče nejsou aktuálně schopni, určuje pravidla styku soud. S náhradním 

otcem a matkou opatrně. Je dobré nespěchat na děti při seznamování s možným 

novým partnerem. Dítěti nic nezatajovat, ale také nevnucovat.  

Nejspolehlivějším prostředkem ke snížení napětí, nejistoty a úzkostí je přijatelně dítě 

informovat o tom, co se právě v rodině děje. Informace musí být pravdivé (př. ohledně 

dalšího porozvodového uspořádání) a pouze základní (př. Není vhodné seznamovat 

dítě s partnerskými problémy rodičů). Příliš mnoho informací dítě zavaluje a jsou-li mu  
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vnucovány ve snaze, aby se stalo spojencem jedné strany, začne se jeho organismus 

bránit neurotickými obtížemi, poruchami chování či snahou o únik z nepříjemné reality. 

Zdroj: Matějček, Z., Dytrych, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: 

H&H, 1992. 

V jakékoliv fázi asistovaných kontaktů máte možnost využít dalších souvisejících aktivit 

Centra Labyrint z.s., zejména mediace a psychoterapie. V takovém případě nás 

neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme, že respektujete podmínky asistovaného kontaktu. 

Pracovníci Centra Labyrint z.s. 

 


