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Příloha 1. 

Seznam vybraných poskytovatelů asistovaného předávání v ČR 

 

Poskytovatelé v ČR, kteří na svých webových stránkách uvádějí, že poskytují AP. 

U poskytovatelů jsou uvedeny údaje o AP, pokud jsou na webových stránkách k dispozici. 

 

1. Adra 

„Posláním Dětského krizového centra (DKC) je poskytování pomoci dětem a mládeži od  

7 - 18 let během závažných krizových životních situací. 

Cílem je aktivovat síly a zdroje dítěte, jeho rodiny, popř. i  širšího okolí, tak aby dítě 

mohlo dál zůstat, žít a růst v svém přirozeném prostředí. 

Pokud v rodinném systému, navzdory snaze pracovníků, přetrvávají podmínky nebezpečí 

ohrožující zdravý vývoj dítěte, pak je cílem jednat ve prospěch dítěte, chránit osobnost, 

zajistit jeho práva a zájmy.“ (Adra, 2014) 

 

2. Area Fausta 

„Předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem může být náročné pro všechny 

zúčastněné. Přítomnost další osoby může dle našich zkušeností situaci zklidnit. Předávání 

je možné realizovat na našem pracovišti nebo v terénu (v místě bydliště rodiče, na místě 

předem domluveném rodiči). O průběhu předávání dítěte vyhotovujeme zprávu (do sedmi 

pracovních dnů od realizace služby). 

Podle našich zkušeností je lepší, aby druhý rodič o monitorování předávání věděl předem. 

Při úvodní konzultaci předáváme informace pro druhého rodiče a je na klientovi, jakou 

formou a zdali mu je dodá. 

Před začátkem monitorování předávání se náš konzultant/konzultantka vždy představí, 

předá druhému rodiči kontakt a nabídne mu, aby se objednal na úvodní schůzku. 

Někdy je předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem velmi náročné. Naši konzultanti 

mohou například doporučit, aby bylo ukončeno, případně, aby se do budoucna zvolily jiné 

metody předávání dítěte (v dětském koutku, na hřišti apod.). Pokud dítě neodejde  

s rodičem do cca 20 minut, dle našich zkušeností a v zájmu dítěte je lepší předávání 

ukončit a domluvit se na jiné formě spolupráce či kontaktu s dítětem.“ (Area Fausta) 

 

3. Bezesporu 

„Asistované služby mohou využít: rodiče, kteří mají problém spolu komunikovat při  

návštěvách, styku či předávání dítěte… 

Příklady asistovaných služeb z praxe: asistované předávání dětí při návštěvě u rodiče… 

Úkolem asistenta není poskytovat právní pomoc, ale psychickou a komunikační podporu, 

zajistit bezpečné prostředí pro klienta/klienty.“ (Bezesporu.cz) 
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4. Centrum Labyrint z. s. 

„Jedná se o předávání dítěte tomu rodiči, se kterým má dítě určený styk (soudně nebo 

dohodou) a to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště 

nebo na veřejném místě a dále v případech, kdy by mohlo docházet ke slovnímu napadání 

jednoho z rodičů nebo rodičů navzájem. 

Předávání probíhá v prostorách naší provozovny či na jiném neutrálním místě dle domluvy 

za přítomnosti odborného pracovníka naší organizace. 

Předávání mohou navazovat na předchozí asistovaná setkávání. Rodič, který se dříve 

s dítětem setkával, si ho nyní pouze přebírá za přítomnosti odborného pracovníka, aby se 

tak předcházelo případným konfliktům mezi rodiči nebo úzkosti dítěte, pokud má stále 

obavy s rodičem samo odcházet. S rodiči je sepsána nová smlouva o realizaci asistovaných 

předávání, stanovena pravidla, počet a časový harmonogram předání. 

Asistovaná předávání mohou probíhat na základě žádosti rodičů, doporučení sociální 

pracovnice nebo soudu, a to i bez předchozích setkávání. S rodiči je sepsána smlouva  

a stanovena pravidla, kterými se předávání řídí. 

V krajním případě mohou být předávání nařízena soudně.“ (Centrum Labyrint z.s., 2015) 

 

5. Diakonie 

„Asistovaný kontakt pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým 

rodičem (blízkou osobou) za pomoci odborníka. 

Vztah rodiče a dítěte může být narušen v souvislosti s narušením vztahu mezi rodiči jako 

partnery. Asistovaný kontakt bývá obvykle doporučen pracovníkem OSPOD, je součástí 

rozhodnutí soudu nebo výsledkem dohody obou rodičů. 

Rodiče mají právo pečovat a vychovávat svoje dítě, není-li tato odpovědnost soudně 

omezena. Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči. Zájem dítěte musí být předním 

hlediskem při realizaci kontaktu! 

Úkolem pracovníka je připravit dítě a rodiče na setkání, vytvořit bezpečné prostředí, být 

přítomen na setkání, vyhodnocovat přínos a rizika kontaktu s ohledem na stav dítěte  

a pomáhat stanovovat další kroky. 

Asistovaný kontakt a asistované předávání realizujeme formou ambulantní i terénní.“ 

(Diakonie, 2018) 

 

6. Emcéčko 

„Asistence při setkávání rodiče s dítětem (dětmi) je poskytována v situaci, kdy z různých 

důvodů nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s jedním z rodičů. Cílem 

je vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný, nezatěžující a bezpečný způsob 

přechodu od jednoho rodiče k druhému.“ (Emcéčko, 2012) 

 

7. Fond ohrožených dětí 

„Asistence při setkání rodiče s dítětem (dětmi) je forma podpory rodiny v situaci, kdy 

z různých důvodů nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s jedním 

z rodičů. Asistence může být poskytována v průběhu celé doby kontaktu rodiče s dítětem, 

ale rovněž může být poskytnuta pouze při předávání dítěte. Cílem je vytvořit pro dítě co 

možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob přechodu od jednoho rodiče 

k druhému.“ (Fond ohrožených dětí pobočka Zlín, 2011) 
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8. Jihočeská rozvojová o. p. s. 

„Asistované předávání je služba, v rámci které je možné uskutečnit předání dítěte mezi 

rozvedenými rodiči (či jinými osobami dítěti blízkými) za přítomnosti odborníka. Cílem je 

vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob přechodu mezi 

dospělými. … Předávání je vždy přítomen odborník, který hlídá zejména bezpečí dítěte. Je 

tzv. patronem, že se při předávání nebude dít nic, co by mohlo dítě ohrožovat (kam je 

možné zařadit např. slovní agresi mezi rodiči aj.).“ (Jihočeská rozvojová, 2018) 

 

9. Magdala 

„Asistované předávání dítěte (dále „ASP“) je služba, při níž si rodiče za přítomnosti 

pracovníků předají dítě mezi sebou. Ke službě přicházejí rodiče nejčastěji na doporučení 

pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte, případně soudu. Rodičům v některých 

náročných situacích nejde bez pomoci asistence zajistit dítěti klidné a bezpečné podmínky 

pro předání dítěte mezi sebou. Rádi rodiče naučíme poklidné předání a vítáme, pokud 

přicházejí z vlastního rozhodnutí sami. … Cílem služby je zajistit zázemí pro předání 

dítěte mezi rodiči klidným, nenásilným způsobem v bezpečném prostředí Poradny 

Magdala, aby byl zachován a pokračoval vztah mezi dítěti nejbližšími lidmi, kterými jsou 

maminka  

a tatínek. Po celý proces ASP dítě ochraňujeme před možným nelaskavým chováním 

rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné. V Poradně Magdala vnímáme širší rodinný 

kontext, vidíme situaci rodiny s dítětem očima dítěte a pečlivě nasloucháme tomu, co dítě 

sděluje a co se děje v dětském srdíčku. Zajistíme nekonfliktní průběh předávání nezletilého 

dítěte. Dítě laskavě a přátelsky podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city  

k mamince a k tatínkovi. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, 

zažívaly v rodinách konfliktní jednání, domácí násilí, případně zneužívání, kterých byly 

svědky nebo dokonce oběťmi.“ (Charita Česká republika, 2018) 

 

10. Mikuláš 365, o. p. s. 

„Cílem služby je vytvořit podmínky pro bezkonfliktní předání dětí nebo čas setkání rodiče 

s dětmi, které žijí s bývalým partnerem/partnerkou. Službu poskytujeme v Praze, a to jak 

v našich prostorách, tak mimo ně. Asistence je možná i po pracovní době a o víkendech.“ 

(Mikuláš 365, o.p.s.) 

 

11.  Náruč dětem, z. s. 

„Náruč dětem, z.s. nabízí profesionální služby zaměřené na podporu kontaktu rodiče  

s dítětem v průběhu rozchodu nebo po něm, a to přímou osobní asistencí odborných 

pracovníků v následujicích situacích: složitá, komplikovaná komunikace mezi rodiči, 

strach dítěte z kontaktu s jedním z rodičů, obavy rodičů ze vzájemných reakcí při styku 

s dítětem, dítě se brání kontaktu s jedním z rodičů nebo situaci kolem rozchodu rodičů 

emočně nezvládá, rodina potřebuje ke kontaktu a komunikaci asistenci nezávislého 

prostředníka. … 

Cíl služby: podpora a umožnění snadnějšího průběhu setkání rodiče s dítětem, předcházení 

negativního postoje dítěte vůči rodiči, zmírnění obav rodičů ze vzájemného kontaktu, 

podpora vzájemné, bezpečné komunikace rodičů a dítěte, přispění ke zvládnutí složité 

rodinné situace, zastupování nejlepšího zájmu dítěte a zároveň práv rodičů.“ (Náruč dětem, 

z. s., 2018) 
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12.  Občanské sdružení Krok 

„Asistence probíhá, pokud nedochází k bezkonfliktnímu předávání dětí mezi rodiči. 

Asistence při předávání dítěte je službou, která hájí zájmy dítěte. Služba spočívá ve fyzické 

asistenci sociální pracovnice během předávání dítěte. Cílem služby je aby předání dítěte 

proběhlo pokud možno v klidu, aby si rodiče osvojili takové jednání, které konfliktu 

předchází. Nedílnou součástí služby je také aktivní spolupráce rodičů. Služba směřuje 

k postupnému samostatnému předávání dítěte mezi rodiči. Pokud mají rodiče potřebu 

věnovat se sporným otázkám mezi sebou navzájem, asistence směřuje k tomu, aby tak 

činili bez přítomnosti dítěte, v jiné době než je doba samotného předání.“ (KROK) 

 

13.  Paventia z. s. 

„Asistované předání funguje na podobném principu jako asistovaný kontakt – setkávání. 

Jedná se o stav, kdy je dítě předáváno jedním rodičem či osobou pečující druhému rodiči či 

osobě pečující (či jinými osobami dítěti blízkými). Není časově tak náročné jako 

asistovaný kontakt. … Cílem asistovaných předání je, aby byl dítěti poskytnut co 

nejpřirozenější, klidný a nefrustrující způsob přechodu od jednoho rodiče k druhému nebo 

kontakt s jedním z nich. Dítěti by měla přítomnost odborníků pomoci se zvládáním  

a vyrovnáním vztahových a emočních konfliktů a rodičům by měla poskytnout pomoc  

a podporu při prosazování jejich práv a hájení jejich zájmů.“ (Paventia z.s.) 

 

14.  Pexeso z.s. 

„Cílem služby je vytvořit klidný a bezpečný prostor pro bezproblémové předávání 

dítěte  od jednoho rodiče k druhému v případech, kdy jsou tato předávání ohrožena 

nedořešeným konfliktem mezi rodiči. Asistence může být poskytována na žádost rodičů 

nebo může být nařízená OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) či soudem. Před 

prvním asistovaným předáním proběhne úvodní schůzka rodičů se sociálním pracovníkem 

či psychologem, kde budou seznámeni s  průběhem a pravidly, kterými se AP řídí. 

Z každého asistovaného předávání je odbornou pracovnicí vypracována zpráva o jeho 

průběhu. Komplexní zpráva se vydává pouze na žádost OSPODu.“ (Pexeso z.s., 2016) 

 

15.  PorCeTa o. p. s. 

„Možnost kontaktů dítěte s druhým rodičem či předávání dítěte mezi rozvedenými rodiči 

za asistence odborného pracovníka.“ (PorCeTa o.p.s., 2017) 

 

16.  Pro Dialog z. s. 

„Asistované předání (dále i ASP) je aktivitou, při které rodič, který má dítě ve své péči, 

předává za přítomnosti našich odborných pracovníků dítě druhému rodiči, se kterým tak 

může dítě samostatně strávit delší časový úsek (typicky celý den nebo víkend). Poté je dítě, 

opět s naší odbornou asistencí, předáno zpátky prvnímu rodiči. ASP způsob často navazuje 

na období, kdy se jeden rodič se svými dětmi pravidelně vídal formou Asistovaného 

setkávání a je připraven se o dítě postarat i bez asistence. Asistovaná předávání jsou 

vhodná rodiny v situaci: kdy jsou předávání dětí bez asistence vyhodnocena jako konfliktní  

a pro dítě zatěžující, kdy hrozí nebezpečí, že by dítě nebylo jedním nebo druhým rodičem 

řádně předáno/vráceno, kdy je pro jednoho z rodičů prozatím traumatizující vidět se nebo 

dokonce setkat s druhým z rodičů.“ (Pro Dialog, 2017) 

  



 

V 

17.  RC Krumlík 

„Jedná se o předávání dítěte rodiči, se kterým dítě nežije, či jiné osobě a to na 

základě soudního rozhodnutí či na základě dohody.  Asistované předávání se využívá  

v těch případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště nebo na 

jiném místě a to z různých důvodů - nedodržování dohod, slovní napadání, ad. 

Asistované předávání může následovat po službě asistovaný kontakt dítěte s rodičem, nebo 

také zcela samostatně pokud se rodiče nedokáží na běžné předávání domluvit. 

O tuto službu mohou požádat sami rodiče, či jí může doporučit OSPOD, případně nařídit 

soud. 

Cílem je udržení kontaktů dětí s rodiči a zároveň podpora hledání řešení pro samostatné 

předávání bez nutnosti asistence.“ (Podpora rodin, 2015) 

 

18.  RC Radost 

„Posláním Rodinného centra Radost je usilovat svou činností o posílení hodnoty rodiny, 

partnerství a úlohy rodičů. Podporujeme, povzbuzujeme a pomáháme zvládat aktuální  

i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách.“ (RC RADOST O.P.S.) 

 

19.  Spirála Ústí nad Labem 

„Asistované předávání dítěte mezi rodiči – v případech, kdy má rodič stanoven kontakt  

s dítětem na celý den nebo na víkend apod. a kdy je předpoklad, že dítě k otci chce  

a s pobytem u otce není problém.“ (SPIRÁLA, 2018) 

 

20.  Spondea 

„Co je asistované předávání? Předání dítěte/dětí mezi rodiči za asistence odborného 

pracovníka organizace, probíhá v neutrálním a bezpečném prostředí organizace, možnost, 

jak předat dítě/děti druhému rodiči i v případě, kdy se rodiče nesmí potkat (soudní zákaz 

kontaktování mezi rodiči). …  

Asistovaným kontaktům a předáváním předchází informativní schůzka s rodiči, plánování 

spolupráce, seznámení s pravidly a sepsání smlouvy. Součástí služby je průběžná revize 

spolupráce s odbornými pracovníky, pravidelné konzultace s psychologem nebo sociálním 

pracovníkem, dle individuální domluvy také sociálně-právní a psychologické poradenství 

nebo rodinná mediace.“ (Spondea o.p.s., 2018) 

 

21.  Temperi o. p. s. 

„Co nabízíme? Asistované předávání dětí po rozchodu rodičů včetně přípravy všech 

zúčastněných.“ (Temperi o.p.s., 2018) 

 

22.  Vzájemné soužití o. p. s. 

„Hlavní cíl: poskytnout podporu a doprovázení jednomu s rodičů při předání dítěte. … 

Místo poskytování: Asistované předávání dle dohody a potřeby klientů a v rámci 

působnosti.“ (Vzájemné soužití o.p.s., 2018) 

 

http://podporarodin.krumlov.cz/w/index.php?page=page&kid=186

