Role OSPOD
Dle zákona o sociální ochraně dětí spočívá těžiště práce OSPOD v poradenství a podpoře rodin a
rodičů samoživitelů. Vedle všeobecného poradenství v otázkách výchovy, je důležitou úlohou
OSPOD také spolupůsobení v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy péče o nezletilé děti a
úpravy styku. Základním cílem je, aby OSPOD podával odborné a fundované informace.
V opatrovnickém řízení u soudu ve Wildeshausenu je stanoven následující postup při spolupráci
OSPOD a soudu:

- OSPOD je o podání žádosti jedním z rodičů a o termínu soudního jednání informován soudem
(faxem). Pokud je to možné obsahuje žádost telefonní čísla účastníků, stejně tak informace o
ustanovení kolizního opatrovníka - jestli je ustanoven a kdo jím je.

- Rodiče jsou obratem kontaktování telefonicky nebo písemně a jsou pozvání k prvním
rozhovorům. Nejprve se OSPOD pokusí vést s rodiči společný rozhovor. Pokud rodiče nejsou
(zatím) ve stavu, že by rozhovor mohl být společný, vede OSPOD rozhovor s každým zvlášť.
Pokud je objednán kolizní opatrovník pro dítě, nevede OSPOD s dětmi rozhovory, protože to
přísluší koliznímu opatrovníkovi. OSPOD se ohledně toho domluví s kolizním opatrovníkem.

- Předmětem činnosti OSPOD v řízení je poskytování poradenství dle §… s cílem vytvořit
koncept spolupráce, jejíž cílem bude oboustranně akceptovatelná dohoda mezi rodiči, která
zohlední zájmy dětí a mladistvých.

- Pokud je situace mezi rodiči ještě hodně zatížená konfliktem, spočívá poskytování poradenství
zejména v roli zahájení prvních (oddělených) rozhovorů s rodiči, při kterých mohou “upustit páru”
a vyjasnit si svou pozici. Na tuto první výměnu informací a zahájení rozhovorů lze pak navázat
při prvním jednání nařízeném soudem. OSPOD získá na základě svých odborných znalostí
představu o dynamice konfliktu a přehled o celkové situaci rodiny, o kterých pak ústně informuje
při prvním jednání nařízeném soudem.

- Pokud je možné dosáhnout dohody, sdělí tuto skutečnost OSPOD písemně soudu. Účast na
prvním jednání pak tímto zpravidla odpadá.

- Při soudním jednání by mělo být se zvýšeným ohledem na zájem dítěte/ přání dítěte dosaženo
řešení, které bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné. Tohoto jednání se zpravidla
příslušný odborný zaměstnanec OSPOD účastní.

- Pokud není při soudním jednání dosaženo dohody, následuje intervence dalších odborníků v
podobě poradenské péče pro rodiče s cílem nalézt oboustranně akceptovatelné řešení.

- Poradna informuje soud o výsledku.

- Pokud jsou během poradenství zjištěny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení dítěte,
informuje poradna neprodleně o této skutečnosti soud.

http://www.amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=27053&article_id=91370&_psmand=146
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