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ASISTOVANÉ KONTAKTY 
 
SLUŽBA JE VHODNÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:  

• Asistovaný kontakt je vhodný v případě, že je potřeba navázat, znovu navázat nebo 
obnovit vztah mezi dítětem a rodičem či prarodičem, který byl ze závažných důvodů 
přerušen.  

• Jedná se o krizové situace v rodině (např. rozvody, rodič má problém  
s návykovými látkami, rodič trpí duševním onemocněním, v rodině došlo  
k domácímu násilí atd.). 

• Kontraindikace je v případech, kdy rodiče vykazuji chování, na základě, kterého soud 
jedná o zbavení rodičovské zodpovědnosti z důvodů uvedených v ust. § 871 odst. 2 
NOZ.  

 
PRAKTICKÉ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT  

• Setkání probíhají obvykle v intervalech jedenkrát za dva týdny nebo jednou za měsíc.  

• Délka setkání je obvykle 60 minut.  

• Doporučujeme celkem minimálně pět setkání. Tato služba by neměla být dlouhodobá, 
jelikož setkávání s rodičem v instituci není přirozené. Asistovaný kontakt má umožnit 
znovuobnovit nebo navázat vztah. Výjimkou mohou být rodiče např. s duševním 
onemocněním. V těchto případech je možné po domluvě službu poskytovat 
dlouhodobě.  

• Službu poskytujeme Po – Pá od 13.00 do 16.00 hodin. (vždy na základě telefonického 
objednání předem) 
 

Příklad výroku ke službě Asistované kontakty, který je vykonatelný naším pracovištěm:  

Matka je oprávněna se stýkat s nezl. Adamem Novákem, nar. 1. 1. 

2012, každé liché úterý od 15.00 do 16.00 hodin v prostorách 

provozovny Charity Lovosice, Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice 

s tím, že otec je povinen v uvedený termín a čas nezl. na toto 

pracoviště přivést a řádně ho ke styku připravit. Oba rodiče jsou 

povinni řídit se pokyny a doporučeními odborného pracoviště, strpět 

při styku s nezletilým přítomnost odborného pracovníka a dostavit se na odborné pracoviště na 

přípravnou schůzku předcházející samotnému asistovanému styku před jeho započetím.  

 
 
Kontaktní osoba asistovaných kontaktů: 
 

Bc. Barbora Veselá 
tel. č.: 732 345 215 e-mail: barbora.vesela@charitalovosice.cz 
Kancelář pracovnice asistovaných kontaktů naleznete na adrese Osvoboditelů 1068/18,  
410 02 Lovosice v 1. patře. 
 


