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Pravidla  asistovaného kontaktu 

 
v rámci Služby pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze 

 
Pro zajištění hladkého průběhu asistovaného kontaktu s vaším dítětem je nezbytné dodržování stanovených 
pravidel. Pracovníci služby AK jsou vám v průběhu setkání k dispozici a mohou napomoci usnadnění dobrého 
kontaktu s dítětem.  

 
Dodržujte,  prosím tyto pravidla : 

1. Docházejte řádně na domluvené schůzky a aktivně se účastněte setkání.  

2. Respektuje soudní rozhodnutí a doporučení OSPOD. 

3. Přijďte na setkání včas. V případě nenadálé situace, která by vedla ke zpoždění, neprodleně telefonicky 

informujte pracovníky služby AK. Mějte na paměti, že pro dítě je velmi zatěžující  a stresující, když musí na 

rodiče čekat. Zpoždění delší jak 30 minut znamená ukončení setkání bez náhrady termínu. 

4. Pokud se zpozdíte o více jak 15 min po zahájení setkání, aniž byste dali pracovníkovi vědět, setkání nebude 

moci být realizováno. 

5. Čas setkání s vaším dítětem, prosím využijte na společné aktivity. Z toho důvodu vás žádáme, abyste neřešili 

jiné záležitosti, např. telefonní hovory. Přepněte prosím svůj telefon na tichý režim. 

6. Nenuťte dítě k projevům náklonnosti vůči vám (objímání, líbání). 

7. Respektujte, jak vás dítě oslovuje (popř. pokud nekomunikuje, mlčí). Pracovník může vzájemnou komunikaci 

usnadnit. 

8. Pokud chcete přizvat na setkání další osobu, prosím konzultujte toto vaše rozhodnutí vždy předem (alespoň 

týden před setkáním) s klíčovým pracovníkem. 

9. Buďte pro dítě dobrým vzorem. Nepoužívejte vulgarismy ani hrubé výrazy, výhrůžky nebo negativní 

hodnocení. 

10. Využijte společný čas s dítětem co nejlépe a neposílejte přes dítě žádné vzkazy druhému rodiči. 

11. Neslibujte dítěti co aktuálně nemůžete splnit, např. dárky, výlety, společné víkendy. Dítě nesplněným slibem 

zklamete. 

12. Neprobírejte s dítětem žádné otázky týkající se sporů o péči, o majetek, rozvodu a podobně. Starosti 

dospělých jsou pro dítě zatěžující. 

13. V průběhu setkání nejsou dovoleny žádné trvalé změny vzhledu dítěte bez souhlasu druhého rodiče 

(stříhání, barvení vlasů, tetování apod.) 

14. Během setkání není dovoleno pořizovat žádné zvukové a obrazové záznamy. 

15. Je zakázáno nosit s sebou nože, zbraně či ostré předměty. 

 
Rodič je během setkání odpovědný za zajištění potřeb dítěte (pitný režim, svačina popř. hračky, hry). 
Služba vám může nabídnout podporu v zajištění těchto potřeb. Je  k dispozici příprava nápojů pracovníkem, ve 
službě jsou hračky a hry k zapůjčení. Pracovníci vám je pomohou vybrat s ohledem na věk a zájmy dítěte. 

 
 

Tato pravidla jsou platná od 10. 12. 2020 
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