Tisková zpráva
Zavedení střídavé péče do praxe - právní a psycho-sociální aspekty
Mezinárodní rada pro střídavou péči (ICSP) podporuje rozhodnutí Rady Evropy č. 2079
týkající se nastavení opatření pro zajištění rovnosti mužů a žen v otázce péče a výchovy o děti
a realizace společné rodičovské odpovědnosti.
Bonn, 23.12.2015. Ve dnech 9.-11.12. 2015 se u příležitosti Mezinárodní konference o
střídavé péči v Bonnu sešlo 120 zástupců několika vědních oborů, profesí zabývajících se
prací s rodinami a občanskou společností celkem ze 20-ti zemí a 3 kontinentů, aby se zabývali
právními a psycho-sociálními aspekty střídavé péče pro rodiny po rozvodu. Konferenci vedli
společně prezident Mezinárodní rady pro střídavou péči (ICSP - International Council on
Shared Parenting) Prof. Dr. Edward Kruk, University of British Columbia (Kanada) a Prof. Dr.
jur. Hildegund Sünderhauf, Evangelische Hochschule Nürnberg (Německo).
Dle vyjádření Prof. Edwarda Kruka vykazovala tato 2. Mezinárodní konference o střídavé péči,
ve srovnání s tou předchozí, která proběhla vloni, značné pokroky. “Zatímco se první
konference koncentrovala na překlenutí propasti mezi empirickými zkušenostmi a
společensko-právní praxí, zabývala se již tato druhá konference přímo zavedením střídavé
péče do praxe a to jak v otázce psycho-sociální tak i v té právní. V současné době jsme na
mezinárodní úrovni svědky významného posunu paradigmatu ve směru přijetí střídavé péče
jako smysluplného řešení porozvodové péče o děti, které se přímo orientuje na děti a jejich
zájem. Nazrál čas, abychom usilovali o konsekventní prosazení střídavé péče na celém světě
a dostáli tak své odpovědnosti vůči dotčeným dětem.”
Prof. Hildegund Sünderhauf, předsedkyně vědeckého poradního sboru Mezinárodní rady pro
střídavou péči zdůraznila: “Na konferenci bylo zřejmé, jak velké množství pozitivních
empirických nálezů v souvislosti se střídavou péčí máme již dnes k dispozici. Tyto nálezy
potvrzují, že tato forma porozvodové péče o děti v mnoha případech pomáhá dětem zvládnout
lépe rozvod svých rodičů.”
Dr. Chantal Clot-Grangeat, klinická psycholožka a víceprezindentka ICSP potvrdila: “Zástupci
profesí pracující s rodinami by měli výsledky tohoto empirického výzkumu zahrnout do své
každodenní práce s rozpadajícími se rodinami a poskytnout pomoc v podobě deeskalace
sporu již v ranné fázi rodinného konfliktu.”
Oliver Hunziker, víceprezident ICSP a zástupce občanské společnosti, vyzval “na základě
nejnovějšího rozhodnutí Rady Evropy č. 2079 týkající se nastavení opatření pro zajištění
rovnosti mužů a žen v otázce péče a výchovy o děti a realizace společné rodičovské
odpovědnosti, kterou na konferenci představila její iniciátorka, Françoise Hetto-Gaasch,
politiky všech zemí k aktivnímu přístupu ve smyslu realizace patřičných legislativních změn,
které toto rozhodnutí s sebou přináší.
Příští Mezinárodní konference o střídavé péči se bude konat v roce 2017 v Bostonu, USA.
Sponzory Mezinárodní konference o střídavé péči 2015 byly DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Německá vědecká společnost) a Evangelische Hochschule Nürnberg (Vysoká škola evangelická,
Norimberk).
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Příloha
Závěry z konference

1

Vzhledem k tomu, že střídavá péče byla uznána vědeckou komunitou a také
zástupci profesí z oblasti práva, psychologie a sociologie jako funkční uspořádání
porozvodové péče, které optimálně zohledňuje vývoj a blaho dítěte, panuje
konsensus o tom, že by měla být bez prodlení implementována v oblasti právní i
psychosociální jako základní/výchozí forma porozvodové péče a to za plné podpory
profesních komor a jiných organizací sdružujících dotčené odborné profese.

2

Vzhledem k tomu, že střídavá péče zahrnuje obojí, jak společnou rodičovskou péči
(oprávnění činit rozhodnutí), tak i společnou rodičovskou odpovědnost (výchova a
blaho dítěte) otců a matek v každodenním životě dítěte, s přihlédnutím k jeho
aktuálnímu věku a vývojovému stupni, panuje konsensus, že je nezbytné zakotvit
střídavou péči, včetně společné odpovědnosti a společných práv odděleně žijících
rodičů v souvislosti s výchovou a péčí o jejich děti v zákoně.

3

Vzhledem k tomu, že střídavá péče byla uznána jako nejefektivnější prostředek ke
zmírnění vyhrocených konfliktů a zabránění násilí v rodinách, které se poprvé
objevuje v souvislosti s rodinným konfliktem, panuje shoda na tom, že by střídavá
péče měla být implementována jak v oblasti práva tak v oblasti psycho-sociální jako
základní/výchozí forma porozvodové péče. Dále panuje shoda na tom, že tato
implementace je žádoucí zejména ve velmi vyhrocených případech a měla by být
plně podporována profesními komorami a jinými organizacemi sdružujícími
zástupce dotčených odborných profesí.

4

Shodli jsme se na tom, že výše uvedené platí pro naprostou většinu dětí a rodin,
nikoliv však v situacích, kdy je prokázáno násilí v rodině nebo zneužívání dítěte. V
takových případech pozbývá střídavá péče statutu základní/výchozí péče. Účastníci
konference se dále shodují na tom, že budoucí výzkum v souvislosti se střídavou
péčí by se měl prioritně zaměřit na vztah mezi rodičovskou péčí a násilím v rodině,
včetně všech forem zneužívání dítěte. Jak pro vědecké kruhy, tak i pro právnické a
psycho-sociální profese by mělo být prioritou vytvoření právních předpisů a
paktických postupů, které by zohlednili důležitá bezpečnostní opatření v případech
prokázaného násilí v rodině.

5

Hromadí se důkazy o tom, že střídavá péče může nejen zabránit odcizení mezi
rodičem a dítětem, ale dokonce může její zavedení napravit situaci, kdy již k
odcizení mezi dítětem a rodičem došlo. Účastníci konference se tedy shodli na tom,
že je třeba věnovat větší pozornost účinnosti aplikace střídavé péče v případech,
kdy již došlo k odcizení mezi rodičem a dítětem.

6

Psychologické poradenství a mediační služby významně přispívají k úspěšnému
fungování střídavé péče. Bez dostupné sítě rodinných poraden nebo jiných zařízení
nabízejících rodinnou mediaci nebo jiné adekvátní podpůrné služby nebude snaha
o zavedení střídavé péče jak ve smyslu přijetí a prosazení v rámci oborů profesí
účastnících se opatrovnického řízení, tak v legislativním procesu, úspěšná.
Apelujeme na vlády jednotlivých zemí, aby vytvořily takovou síť poradenských
zařízení jako doplněk k úpravě zákona a přijetí dalších nezbytných opatření, který
povede k zavedení střídavé péče jako základní/výchozí formě porozovodové péče o
děti.
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7

Apelujeme na členské státy EU, aby v plném rozsahu přijaly Rezoluce Rady Evropy
ze 2. října 2015. Konkrétně apelujeme na přijetí následujících opatření:
5.5. Zahrnutí střídavé péče jako formy porozvodové péče o děti do zákona.
5.9. Podporování a zavedení mediační péče do soudního řízení v rodinně-právních
případech, kterých se účastní děti.
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