Role poradny
1. Pokud se nepodařilo při prvním soudním jednání nalézt shodu a rodičům se do té doby
nepodařilo zahájit konstruktivní dialog, který by vedl k řešení jejich konfliktu, doporučí soud,
pokud to shledá za vhodné, návštěvu poradny.
2. Rodiče se sami rozhodnou, v rámci dohody mezi sebou, zda se budou řídit doporučením
soudu navštívit poradnu, příp. jim může soud účast na poradenské péči nařídit na základě §
156 Abs.1 S.4 FamFG. Rodiče se sami přihlásí a domluví si v poradně termíny. Soud jim předá
kontaktní osoby a telefonní čísla. Při telefonickém kontaktu uvedou, že jsou v opatrovnickém
řízení, které probíhá dle režimu a postupu tzv. kooperativního wildeshausenského
opatrovnického řízení a na první setkání s sebou přinesou soudní protokoly. Zasláním
dotazníku zajistí soud komunikaci s poradnou o průběhu a fázích poradenské péče.
3. Poradna nabídne rodičům v co možná nejkratším termínu první setkání.
4. V rámci vyjasnění zakázky se nejprve poradna s rodiči dohodne na tom, jakým způsobem a za
jakými konkrétními cíli budou rodiče s poradnou spolupracovat.
5. Poradna se vyjádří k tomu, zda existují předpoklady pro úspěšnou spolupráci rodičů. Obsahová
struktura procesu poradenské péče je plně v kompetenci poradny, pravidla zachování mlčenlivosti
a důvěrnosti nesmí být porušena. Poradce nebo mediátor nevystupují v opatrovnickém řízení jako
svědci.
6. Po dobu trvání poradenské péče zůstává soud stranou. Obě strany se dohodnou, že v době
poradenské péče nebude ani jedna z nich podávat žádné návrhy k soudu resp. že je soud nebude
v této době zpracovávat. Termín dalšího soudního jednání je vždy určen individuálně s ohledem na
vývoj jednotlivých případů.
7. Struktury spolupráce profesí zastoupených v opatrovnickém řízení jsou předem dané a rodiče
jsou s nimi seznámeni:
a. Po ukončení nebo přerušení poradenské péče informuje poradna soud prostřednictvím
soudem zaslaného dotazníku o následujícím:
- zda rodiče dosáhli oboustranně akceptovatelné dohody v zájmu dítěte
- rodičům se nepodařilo dosáhnout dohody
- rodiče se neúčastnili poradenské péče
b. Pokud by bylo třeba, aby poradenská péče trvala déle a nařízený termín soudního jednání se
jevil z tohoto důvodu jako předčasný, pak požádají rodiče soud o posunutí termínu dalšího jednání.
c. Po ukončení poradenské péče mohou být body, na kterých se rodiče shodli zapracovány do
rodičovské dohody. Tato dohoda je rodičům předána. Poradna informuje soud o ukončení
poradenské péče.
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