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01
Kas yra auklėjimo
ir priežiūros planas?

• A
 uklėjimo ir priežiūros planas – tai tėvų (o kartais
ir senelių, ir kitų šeimos narių) rašytinis planas,
parengiamas po skyrybų. Plane aptariami
praktiniai vaikų auklėjimo ir priežiūros klausimai.
• Plane prašoma pagalvoti apie savo vaikus
ir, atsižvelgiant į jų lytį, amžių ir asmenines
savybes, įvertinti, kokie gali būti jų poreikiai.
• Auklėjimo ir priežiūros plane svarbiausi turi būti
vaiko interesai.
• Auklėjimo ir priežiūros plane nustatoma bendra
pareiga rūpintis savo vaikais ir jų ateitimi.

Kodėl reikia
parengti auklėjimo
ir priežiūros planą?

Kas jį sudaro?
Jūsų plane išdėstomi praktiniai vaiko priežiūros
sprendimai, pavyzdžiui:
• bendravimas ir elgesys susidūrus su skirtumais;
• gyvenamosios vietos ir viešėjimo tvarka – su kuo
vaikas leis laiką (įskaitant kitus šeimos narius,
pavyzdžiui, senelius), kaip dažnai ir kada;
• finansai;
• religija;
• švietimas;
• sveikatos priežiūra;
• emocinė gerovė.

• A
 uklėjimo ir priežiūros planas gali padėti
bendraujant su vaiko tėvu / motina ar globėju (-a).
• Skyrybas skaudžiai išgyvena visi šeimos nariai
ir ypač – vaikai, kuriems reikalinga parama,
meilė ir geri santykiai su abiem tėvais.
• Tėvų konfliktai skaudina vaikus.
• Tam tikras tikrumas dėl ateities yra labai
svarbus visiems.
• Tėvų parašytas bendras auklėjimo ir priežiūros
planas padės aiškiau suprasti, kokią tvarką turite
nustatyti, kad galėtumėte rūpintis savo vaikais.
• Tai padės visiems dalyviams žinoti,ko iš jų
tikimasi, ir bus vertingas informacijos šaltinis
bėgant laikui ir keičiantis aplinkybėms.

Jeigu šio plano formą pageidaujate
naudoti internete, atidarykite
svetainę „Splitting Up? Put
Kids First“ (www.splittingupputkidsfirst.org.uk/parenting-plan).

Kas neįeina
į auklėjimo
ir priežiūros planą?
Auklėjimo ir priežiūros plane nenagrinėjami
pinigų, namų ir turto dalybų reikalai.
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02
Mintys apie
saugumą

Saugumas
Geriausia, kai santykiai tarp tėvų grindžiami
bendradarbiavimu. Tačiau ypatingą dėmesį reikia
skirti situacijos, kuriose:
• v ienas iš tėvų smurtavo artimoje aplinkoje
(naudojo fizinį, emocinį, seksualinį ar finansinį
smurtą) kito atžvilgiu;
• vaikas patyrė fizinį, emocinį ar seksualinį smurtą;
• buvo piktnaudžiavimo medžiagomis problemų;
• vaikas buvo neprižiūrimas arba vaiko
buvo atsisakyta.
Nors vaikams svarbu išsaugoti meile grindži amus
santykius su abiem tėvais, vaiko saugumui, fizinei
ir emocinei gerovei turi būti skiriamas didžiausias
dėmesys.
Prieš atlikdami kitus veiksmus, įvertinkite
šiuos dalykus:

Tolesni veiksmai
Jeigu į visus klausimus atsakėte neigiamai,
neturėtų iškilti kliūčių rengiant šį planą.

Ar manote, kad bet kuris asmuo, kuris
bendrauja arba gali bendrauti su jūsų
vaikais ateityje, gali Jums arba Jūsų
vaikams kelti toliau nurodytą pavojų?
• Bet kokio pobūdžio prievarta ar smurtas.
• Bandymas pagrobti arba faktinis
vaiko pagrobimas.
• Bet kokia prievarta prieš vaiką.
• Piktnaudžiavimas narkotikais, alkoholiu
ar bet kokiomis kitomis medžiagomis.
• Bet kokios kitos su saugumu ar gerove
susijusios problemos.

Jeigu į bet kurį klausimą atsakėte teigiamai
arba nevisiškai suprantate bet kurio klausimo
prasmę, arba nežinote, ką atsakyti, turėtumėte
kreiptis pagalbos. Skyrybų klausimus nagrin
ėjančioje interneto svetainėje „Sorting Out
Separation“ (www.sortingoutseparation.org.
uk/en/ hub.aspx) pateikiamas pagalbą teikiančių
organizacijų sąrašas.
Jeigu į bet kurį klausimą atsakėte teigiamai, tai
nebūtinai taps kliūtimi vykdant bendradarbiavimu
grindžiamą auklėjimą, bet prieš pradedant
svarstyti tolesnius veiksmus Jums gali prireikti
specialisto pagalbos.
Gali būti, kad šias problemas jau aptarėte su
ginčų sprendimo tarnyba (pavyzdžiui, tarpinin
kavimo ar kontaktiniu centru). Jeigu ateityje
kreipsitės į ginčų sprendimo tarnybą, jie dar
kartą užduos šiuos klausimus ir suteiks
galimybę aptarti bet kokius nerimą keliančius
dalykus. Nei viena šių tarnybų neprašys buvusių
partnerių bendradarbiauti neįsitikinusios, kad tai
yra saugu ir jūs abu sutinkate.
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03
Auklėjimo ir priežiūros
plano rengimas

Kaip parengti
auklėjimo ir
priežiūros planą?
Auklėjimo ir priežiūros planą tėvai gali parengti:
• savarankiškai;
• padedant ginčų sprendimo tarnybai.
Taip pat galite dalyvauti išsiskyrusių tėvų
informavimo programoje (Separated Parents
Information Programme, SPIP) (žr. 10 psl.).
Planą galima parengti:
•
•
•
•

susitikus asmeniškai;
telefonu;
internetu;
el. paštu.

Kada turėčiau
parengti planą?
Planą galite parengti bet kuriuo metu.
Jį galite pildyti dalimis, pagal poreikį. Geriau
turėti veiksmingą trumpalaikį planą (pavyzdžiui,
susitarimą, kiek laiko su vaikais praleis abu tėvai),
nei laukti, kol parengsite tobulą planą visoms
gyvenimo situacijoms. Spręsdami reikalus su kitu
tėvu ar globėju galite peržiūrėti, ką jau buvote
sutarę ir atlikti reikiamus pakeitimus.
Prieš pradėdami pagalvokite, ar esate pasiruošę
rengti planą.
• Ar galite išklausyti vienas kitą?
• A
 r galite išklausyti savo vaikus ir sutikti su jų
norais?
• Ar galite lygiavertiškai derėtis?
Interneto svetainėje „Sorting Out Separation“
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx)
galite rasti patarimų.
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Išsiskyrusių tėvų
informavimo
programa
Visoje Anglijoje yra kvalifikuotų, apmok
ytų ir daug patirties turinčių savanoriškų
organizacijų, vykdančių išsiskyrusių tėvų
informavimo programą (Separated Parents
Information Programme – SPIP), tinklas. Šioje
programoje dėmesys skiriamas ne auklėjimo
įgūdžiams, bet informavimui iridėjų teikimui
apie bendrą vaikų auklėjimą ir Jums prieinamą
paramą. Beveik visi iš 50 000 šiuose kursuose
dalyvavusių žmonių apie juos atsiliepia
teigiamai ir apgailestauja nedalyvavę anksčiau,
net jeigu iš pradžių to nenorėjo.
Programa naudingiausia tada, kai užsiėmimuose
dalyvauja abu tėvai. Taip yra dėl to, kad galbūt
apie tam tikrus dalykus kiekvienam tėvų reikėtų
sužinoti daugiau, o taip pat reikia įvertinti kito –
žmogaus požiūrį. Jūs visada būsite skirtingose
grupėse. Grupės vadovas padės Jums
apmąstyti tolesnius veiksmus.
Grupę gali rekomenduoti tarpininkavimo
tarnyba, santykių tarnyba ar vaiko kontaktinis
centras. Daugiau apie SPIP veiklą galima
paskaityti lankstinuke, kurį rasite „Cafcass“
interneto svetainėje (www.cafcass.gov.uk).
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Tarpininkavimas
Tarpininkavimas šeimoje – tai dažnai naudojamas
būdas skirtumams suderinti skyrybų metu ir
išsiskyrus. Apmokytas tarpininkas padės Jums
ir vaiko tėvui / motinai ar globėjui (-ai) sutarti dėl
vaikų priežiūros tvarkos.
Tarpininkas yra kvalifikuotas nepriklausomas
asmuo, kuris elgsis nešališkai ir neskatins
vėl gyventi kartu. Tarpininkavimas gali padėti
Jums ir vaiko tėvui / motinai ar globėjui (-ai)
sudaryti susitarimą dėl vaikų pasitelkiant
diskusiją. Tarpininkas nesakys, ką turite daryti,
bet gali padėti Jums ir vaiko tėvui / motinai ar
globėjui (-ai) susitarti dėl to, kas Jūsų vaikams
būtų geriausia.

Apmokytas tarpininkas padės Jums ir kitam
asmeniui aptarti dalykus, dėl kurių negalite
susitarti. Tarpininkas padės Jums abiem ieškoti
kitų tarpusavio supratimo būdų.
Tarpininkavimas tinka ne visais atvejais,
ypač jeigu santykiuose buvo smurto ar kitų
rimtų gerovės problemų. Tarpininkas padės
nuspręsti, ar tarpininkavimas yra tinkamas
pasirinkimas Jūsų atveju ir nepradės
tarpininkauti, jei manys, kad tai netinkama.
Už tarpininkavimą taikomas mokestis, bet, siekiant
padėti apmokėti šią paslaugą, Jums gali būti
suteikta galimybė gauti teisinę pagalbą. Daugiau
informacijos ieškokite www.gov.uk/legal-aid.
Norėdami rasti artimiausią šeimos tarpininką,
apsilankykite
www.familymediationhelpline.co.uk/find-service.php.

Pagalba
bendraujant
Gebėjimas veiksmingai planuoti priklauso nuo gero tėvų bendravimo. Gali padėti šie įgūdžiai:
Įgūdžiai, kurie padės užtikrinti gerovę savo vaikams: kaip valdyti konfliktą ir tinkamai bendrauti
Išlikite ramūs:
• Atpalaiduokite pečius.
• Kvėpuokite diafragma, o ne paviršutiniškai, išpūsdami krūtinę.
• Giliai įkvėpkite ir sąmoningai kvėpuokite lėčiau.
Išmokite išklausyti:
•
•
•
•
•

Stenkitės susikaupti, kad niekas neblaškytų Jūsų dėmesio.
Susidomėkite: galite nustebti ar klysti dėl to, ką tikitės išgirsti.
Tiesiog klausykite: jeigu kalbate, reiškiasi, neklausote – negalima klausyti ir kalbėti vienu metu
Pradėkite kalbėti po to, kai išklausysite: labiau tikėtina, kad Jus išklausys, jeigu ir patys gerai klausysite.
Darykite pauzes ir neįsiterpkite kitam asmeniui padarius pauzę.

Kalbėkite už save, naudodami asmeninį įvardį „Aš“
Formuluokite mintį taip, kad išsakytumėte savo nuomonę ar pastebėjimus, o ne prielaidas ar įsitikinimą dėl
kito asmens veiksmų!
Pavyzdys: sakykite „Aš susinervinu, kai prašai duoti pinigų vaikų akivaizdoje“
vietoje
„Tu visada bandai mane sunervinti prašydamas (-a) pinigų. Tu gi žinai, kaip to nekenčiu!“.
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Aiškiai reiškite mintis, nenuklyskite nuo temos, laikykitės šių taisyklių:
•
•
•
•
•
•

Prašymai turi būti paprasti ir aiškūs.
Būkite mandagūs (elkitės dalykiškai).
Nenukrypkite nuo vienos temos.
Pagalvokite, kas yra svarbiausia ir kalbėkite tik apie tai – vienu metu apie vieną dalyką.
Nepasiduokite impulsui pertraukti. Giliai kvėpuokite ir kandžiokite savo liežuvį.
Stenkitės nepradėti kalbos pernelyg anksti, nekalbėti per dažnai ar labai ilgai. Kalba turi būti
trumpa ir nesudėtinga.

Jei pakliūsite į aklavietę, darykite trumpą pertrauką, nors ir tikėsitės, kad pašnekovas pakeis savo nuomonę.
• Giliai įkvėpkite, sustokite ir pagalvokite: ką galima padaryti šioje situacijoje?
Kai apsispręsite, ką galima padaryti, vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
•
•
•
•

Suformuluokite kaip pasiūlymą (pavyzdžiui: „Galiu paklausti mokykloje, ar jie turi tavo naują el. pašto adresą“).
Nepamirškite elgtis mandagiai ir dalykiškai.
Įsitikinkite, kad abu žinote visas reikiamas aplinkybes ir pamąstykite, kas tiktų Jums ir Jūsų vaikams.
Dalyvaukite SPIP programoje (tai nebūtina daryti tuo pačiu metu). Pagalvokite, ką naudingo sužinojote
šios programos metu ir ką galėtumėte daryti toliau. Papasakokite vaiko tėvui / motinai, ką darote.
• Jeigu bendrauti sekasi sunkiai, ieškokite pagalbos interneto svetainėje „Getting it Right for Children“
(www.theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-it-right-for-children- when-parentspart) arba pasitarkite su tarpininku ar santykių tarnybos atstovu, kurie galėtų padėti. Vėlgi, nebūtina tai
daryti abiem tuo pačiu metu.
• Tai gali užtrukti šiek tiek laiko ir nelengva. Tikslo siekite mažais žingsneliais ir sutelkite dėmesį į tai,
ką galite padaryti dėl savo vaikų. Mažai tikėtina, kad bylinėjimasis teisme pagerins bendravimą,
greičiau atvirkščiai.
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Vaikų išklausymas po skyrybų
Paprastai išsiskyrimą sunkiai išgyvena tiek tėvai, tiek vaikai. Jeigu mokėsite labai gerai įsiklausyti
į tai, ką sako vaikai, labai padėsite jiems – ir Jums. Kaip besistengtumėte, greičiausiai vaikas pajus
Jūsų nerimą, prislėgtą nuotaiką ir neigiamus jausmus. Dėl to gali būti sunku įsiklausyti, bet tik gerai
išklausydami ir stengdamiesi išgirsti galėsite sužinoti, kas iš tiesų kelia nerimą Jūsų vaikui.
Vis dėlto, kai užvaldo įvairūs jausmai – pyktis, liūdesys ir nerimas – nėra taip paprasta tai trumpam
pamiršti ir tinkamai įsiklausyti į vaiko žodžius. Jų jausmai gali būti kitokie ir tai, kaip reaguosite, gali
ženkiai paveikti jų gerovę.
Naudinga ištobulinti emocinį „parengtumą“ – gebėjimą iš tiesų išklausyti ir reaguoti. Tai reiškia,
kad turite pripažinti savo jausmus, visas negatyvias mintis apie vaiko tėvą / motiną, pajėgti visa tai
trumpam pamiršti, kad galėtumėte tinkamai įsiklausyti į savo vaiką. Tada pavyks juos geriau suprasti
ir tinkamiausiai reaguoti.

1 etapas
Paprastai po išsiskyrimo žmonės patiria
daug neigiamų jausmų, pavyzdžiui, neri
mą, pyktį, liūdesį, baimę ar bejėgiškumą.
Kartais atrodo, kad šie jausmai triuškina
ntys ir neįveikiami. Jausmai neišnyks, jei
apsimesite jų nejaučiantys, ir gali pasirei
šti neprognozuojamu būdu.
Per 1 etapą įvardysite dalį šių jausmų,
pripažindami, kad Jus tai kankina ir
įsitikindami, kad tai yra normalūs pojūčiai
ankstyvuoju išsiskyrimo laikotarpiu. Gali
būti naudinga juos užrašyti. Šiuos jausm
us turėsite kontroliuoti, kol klausysitės
savo vaiko. Savo jausmų įvardijimas gali
atgaunant kontrolę.
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2 etapas
Šis etapas susijęs su bendravimo įgūdžiais.
Apie tai daugiau rašoma plano 12 ir 13
puslapiuose.
Ramybės išlaikymas padės kontroliuoti savo
jausmus – 12 puslapyje pateikta keletas
paprastų, bet veiksmingų pratimų. Jie
gali būti naudingi, kai stengsitės trumpam
užsimiršti ir sutelkti dėmesį į pokalbį su
vaiku. Rekomenduojama šiuos pratimus
pakartoti keletą kartų.
Mokymasis klausyti yra labai svarbus įgūdis,
todėl skirkite laiko pamąstymams šia tema ir
pasipraktikuokite klausymosi įgūdžius, kaip
aprašyta 12 puslapyje – tai galite daryti su
vaiku, nepriklausomai nuo to, ką jie kalba,
pavyzdžiui, kai jie pasakoja apie savo
kasdienius rūpesčius ar laimėjimus, ir tik po
to pradėkite kalbą apie rimtus dalykus.
Žvelgimas iš kitos perspektyvos reiškia
vertinimą iš vaiko perspektyvos ir savo
jausmų vaiko tėvo / motinos atžvilgiu palikimą
nuošaly. Naudingas patarimas: kai klausotės
savo vaiko, neskubėkite įsiterpti su savo
mintimis ar sprendimais – palikite šiek tiek
erdvės ir pabandykite perprasti vaiko požiūrį.

3 etapas
Tai vaiko nuraminimo etapas – gali būti, kad jie
jaučia bejėgiškumą dėl visko, kas vyksta.
Nuraminimas veiksmingas tik tada, kai tai:
•	įmanoma – vaiką galite nuraminti tik dėl to,
ką žinote galėsiantys įgyvendinti;
•	atspindi, kaip viskas bus iš tikrųjų – kalbėkite
realistiškai ir konkrečiai;
•	sąžininga ir nelaikina. Jeigu nesate tikri, kad
kažką galėsite įgyvendinti, geriausia vaikui
pasakyti: „Mes dar nežinome, bet bandysime
tai išspręsti“ ir nuolat jiems pasakoti,
kada galėsite suteikti šiek tiek daugiau
informacijos.
Kai raminsite vaiką, aptarkite ir tai, kas nesikeis.
Tai gali būti ryšys su abiem tėvais, mokykla ar
draugais, rutina. Įvardykite, kas pasikeis ir kaip
galite padėti tai išgyventi.Stenkitės parengti
bendravimo planą su vaiko tėvu / motina,
seneliais ar kitais vaikui svarbiais žmonėmis
ir jo laikykitės.
Priklausomai nuo vaikų amžiaus ir gebėjimo
suvokti, paskatinkite vaiką išsakyti savo
nuomonę apie tai, ką reikės daryti kitaip.
Būtinai įvykdykite tai, ką žadėjote.
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Keletas naudingų patarimų
•	Padėkite vaikui įvardyti jausmus. Kartais, kai įvardiname jausmus, kurie rodos neįveikiami,
pajuntame, kad galime juos valdyti.
•	Stebėkite vaiko kūno kalbą ir elgseną – galbūt tai padės nuspėti, kaip jie jaučiasi. Galite paminėti,
kaip įprasta jaustis šioje situacijoje, nevertindami tokių jausmų tinkamumo, ir taip padėti vaikui
įvardyti savo jausmus. Tai padeda vaikams suprasti, kad jie gali apie tai kalbėti – Jūs galite pasiūlyti
tinkamus žodžius ir saugią vietą jausmams aptarti.
• Kai kartu įvardysite jausmą, nuraminkite vaiką, kad normalu taip jaustis tokioje situacijoje.
•	Norėdami pastebėti, kad vaikui sunku išsakyti nerimą keliančius jausmus, stebėkite, ar pasikeitė jų
elgesys, pavyzdžiui, atsirado problemų mokykloje, konfliktų su draugais, o galbūt jie tapo neįprastai
tylūs.
•	Sunerimkite, jeigu vaikas skuba užbaigti pokalbį apie išsiskyrimą ar vaiko tėvą / motiną – tai gali
reikšti, kad yra daugiau dalykų, apie kuriuos Jūsų vaikui reikia išsikalbėti.
•	Jeigu Jums reikia pagalbos dėl vaiko jausmų, pasitarkite su savo gydytoju, mokyklos konsultantu,
mokyklos slaugytoju ar kitu sveikatos priežiūros darbuotoju.

Geriausia, kai tėvai gali bendradarbiauti
klausydamiesi savo vaikų ir reaguodami į jų
norus kurdami realius ir ilgalaikius planus. Tačiau
kartais vaikui svarbu pasikalbėti su kažkuo kitu,
ypač jei vyksta teismo procesas. Tarpininkai,
„Cafcass“ darbuotojai, teikiantys ataskaitas
teismui ir patys teismai norės įsitikinti, kad jie
supranta ir gali atstovauti Jūsų vaiko norams
ir jausmams bei užtikrinti, kad visi saugumo ir
apsaugos klausimai yra išspręsti.
Vaikai ir tarpininkavimas
Vaikų ir jaunuolių tiesioginis įtraukimas į
tarpininkavimo veiksmus padeda užtikrinti, kad
tėvai išklausys vaiką priimdami sprendimus.
Nors dauguma vaikų nori dalyvauti tarpininkavimo
veikloje, kiti nenori kalbėti su svetimais žmonėmis,
todėl visais atvejais dalyvavimas vyksta
savanorišku pagrindu.Tarpininkai ir praktikai,
kurie yra bendravimo su vaikais specialistai,
gali pasiūlyti vaikui galimybę išsikalbėti su
nepriklausomu asmeniu, kad jie galėtų išreikšti
savo nuomonę ir pajusti, kad jų buvo išklausyta.
Šią paslaugą siūlančius tarpininkus galite rasti
www.familymediationcouncil.org.uk. Šiuo metu ne
visi tarpininkai siūlo vaikams galimybę tiesiogiai
dalyvauti, bet visi padės tėvams kalbėtis ir
klausytis savo vaikų, kad galėtų priimti geriausiai
vaiko interesus atitinkančius sprendimus.
„Cafcass“ vaidmuo
„Cafcass“ darbuotojai nesusitinka su visais
vaikais, nes kartais šeimoms pavyksta
savarankiškai viską išspręsti. Jeigu teismas
paprašys „Cafcass“ pateikti ataskaitą, „Cafcass“
darbuotojai beveik visais atvejais aptars su Jūsų
vaiku (priklausomai nuo jų amžiaus ir suvokimo)
jų norus ir jausmus. „Cafcass“ darbuotojai
neprašys vaiko priimti sprendimą ar pasirinkti
tarp Jūsų ir vaiko tėvo / motinos. Paprastai su
vaiku „Cafcass“ darbuotojai kalbasi vienumoje.
Daugiau informacijos pateikiama „Cafcass“
interneto svetainėje www.cafcass.gov.uk/
leaflets-resources/our-work-with-children.aspx.

Vaikai ir šeimų teismai
Kartais vaikui tikslinga išsakyti savo nuomonę
tiesiogiai teisme; šiuo atveju gali padėti
„Cafcass“ darbuotojai. Lankstinuke „CB7
vadovas išsiskyrusiems tėvams: vaikai ir šeimų
teismai“ (CB7 Guide for separated parents:
children and the family courts) (jį galima rasti
www.hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/
forms/cb007-eng.pdf) pateikiama informacija
apie vaiko bendravimą su teismu.
Iškilus poreikiui kažkam kitam išklausyti Jūsų
vaiką, labai svarbu, kad paskatintumėte vaiką
išsakyti savo (ne Jūsų) nuomonę. Išsakyti savo
nuomonę vaikui gali padėti informacija, kurią
galima rasti www.cafcass.gov.uk/grown-ups/
listening-to-your-child-after- separation.aspx.

Labai svarbu pasirūpinti, kad Jūsų vaikas
nesijaustų pakliuvęs į interesų konfliktą ar
jaustų spaudimą pereiti į kažkieno pusę.
Vaikus tai gali itin nuliūdinti ir sugadinti jų
santykius su abiem tėvais (ir dažniausiai
tai būna akivaizdu su Jumis dirbantiems
specialistams).
Naudingi patarimai, kaip „neinstruktuoti“
vaiko ir nedaryti spaudimo:
•	įsitikinkite, kad suvokiate savo jausmus
ir galite juos trumpam pamiršti (būti
emociškai pasirengę) prieš pradėdami
kalbėtis su vaiku (žr. anksčiau);
•	įsitikinkite, kad Jūsų vaikas žino, kad abu
tėvai klausosi ir tarpusavyje kalbasi apie
tai, ką girdi.
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Plano sudarymo
taisyklės
• Pagalvokite, kokių poreikių turi kiekvienas
Jūsų vaikų.
• Planas turi būti tik Jūsų – nėra vienodų tėvų
ir vaikų.
• Planas turėtų būti praktiškas, paprastas ir kiek
įmanoma konkretesnis.
• Planas gali būti toks išsamus, kaip
pageidaujate. Kuo jis išsamesnis, tuo
aiškesnis, bet Jums gali tekti jį dažniau
peržiūrėti.
• Labai svarbu, kad Jūsų vaikams būtų sudaryta
galimybė išsakyti savo nuomonę.

Parengtas planas
Užbaigę savo auklėjimo ir priežiūros planą, jį
nukopijuokite ir abu turėkite po vieną kopiją.

Tolesni veiksmai
Pakeitimai ir peržiūra
Keičiantis aplinkybėms, gali prireikti įtraukti
pokyčius į planą.
Parengtą auklėjimo ir priežiūros planą galite
peržiūrėti bet kuriuo metu, jei abu su tuo
sutinkate. Kai kurie tėvai pageidauja nenustatyti
oficialios peržiūros datos.

Kausimai, į kuriuos
reikia atsakyti
Tolesniuose puslapiuose pateikiamų klausimų
paskirtis – skatinti Jus apsvarstyti tam tikrus
dalykus, kai rengsite planą.
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Jūsų planas
Mes esame šių vaikų tėvai:
[vaiko vardas ir pavardė]

[gimimo data]

[vaiko vardas ir pavardė]

[gimimo data]

[vaiko vardas ir pavardė]

[gimimo data]

[vaiko vardas ir pavardė]

[gimimo data]

Mes gerbiame vienas kitą kaip tėvus ir suvokiame savo svarbą mūsų
vaikų gyvenimuose.
Šį auklėjimo ir priežiūros planą parengėme norėdami sukurti mylinčią, stabilią,
rūpestingą ir saugią aplinką savo vaikams, atsižvelgiant į jų amžių ir poreikius.
Mes pripažįstame, kad mūsų vaikai turi teisę:
• į emocinį ir fizinį saugumą, stabilumą ir saugą;
•

jaustis mylimi mūsų abiejų ir svarbių šeimos narių;

• žinoti ir būti prižiūrimi mūsų abiejų ir svarbių šeimos narių;
• kurti nepriklausomus ir prasmingus santykius su kiekvienu iš mūsų.
Kaip tėvai, mes prisiimame atsakomybę už:
• mūsų vaikų fizinę apsaugą, sveikatą ir saugą;
• mūsų vaikų emocinį stabilumą;
• mūsų vaikams augant ir bręstant kintančius poreikius;
• mūsų vaikų apsaugą, kad jie nepatirtų žalos dėl ilgalaikio ir agresyvaus
konflikto tarp tėvų;
• tarpusavio bendradarbiavimą priimant sprendimus, geriausiai atitinkančius
mūsų vaikų interesus;
• pagarbą mūsų vaikų ryšiui su kiekvienu iš mūsų.
Mes turime galiojantį auklėjimo ir priežiūros planą, parengtą [įrašykite datą].
Šį planą peržiūrėsime [įrašykite datą] (nebūtina, žr. 18 psl.).
Sauga
Mes apsvarstėme savo ir savo vaikų saugumą ir gerovę bei sutinkame, kad
galime saugiai bendradarbiauti.

[tėvo / motinos parašas]

[date]

[tėvo / motinos parašas]

[date]
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Klausimai apie...
bendravimą

• Dėl kokių auklėjimo ir priežiūros spendimų turime tartis?
• Dėl kokių auklėjimo ir priežiūros spendimų neturime tartis?
• Kaip ketiname elgtis vienas su kitu vaikų akivaizdoje? Jie turi žinoti, kad mes sutariame ir galvojame
apie juos.
• Kaip dalinsimės svarbia informacija (pavyzdžiui, dėl mokyklos ataskaitų, sveikatos problemų)?
• Ar mums reikia reguliarių susitikimų auklėjimo ir priežiūros klausimams aptarti?
• Kaip sužinoti, ko nori vaikai ir užtikrinti jų vaidmenį priimant sprendimus?
• Kada galima skambinti tėvui / motinai, o kada – ne?
• Kaip mes spręsime ginčus?
• Ar reikia aptarti, ką sakysime vaikams apie tėvą / motiną?
• Kaip kalbėsime su vaikais apie mūsų susitarimus?
• Kaip elgiamės rimtose situacijose (pavyzdžiui, sveikatos problemų, dantų priežiūros ir nelaimingų
atsitikimų atveju)?
• Kaip užtikrinsime vaikų ryšį su palaikančiais draugais ar giminaičiais iš kitos šeimos pusės?
• Kaip vaikams pristatysime naujus partnerius?
• Ar yra kokių nors taisyklių, kurios, mūsų manymu, labai svarbios vaikams (pavyzdžiui, miego
laikas, pamokų ruošos laikas, vėliausias grįžimo namo laikas)? Ar sutinkame, kad šių taisyklių turi
būti laikomasi?
• Kaip bendradarbiausime, kad priimtumėme svarbius sprendimus (pavyzdžiui, dėl mokyklos ar kursų
parinkimo, patarimų dėl karjeros)?
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Mūsų sprendimai...
dėl bendravimo
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Klausimai apie...

gyvenimo ir vaikų priežiūros tvarką

• Ar vaikai turės pagrindinę gyvenamąją vietą ir jeigu taip, kur?
• Jeigu nei vienas iš mūsų negalės prižiūrėti vaikų, kas bus alternatyvūs globėjai?
Kas bus mokinių atostogų metu?
• Ar yra atvejų, kai nėra patogu skambinti mūsų vaikams?
• Kokiais būdais bendrausime su vaikais – telefonu, tekstiniais pranešimais, el. paštu – kaip dažnai
ir kada?
• Kiek laiko kiekvienas vaikų gali praleisti su kiekvienu iš tėvų?
•

Kokiomis dienomis jie gali būti su kiekvienu iš mūsų?

• Kaip užtikrinsime, kad vaikai galėtų bendrauti su abiem tėvais specialių progų metu – per gimtadienius
ir religines šventes?
• Kaip planuojate palaikyti artimą ir prasmingą kontaktą, netgi kai vaikai ir tėvai nesimato ilgą laiką?
• Kaip elgsimės, kai vienas iš tėvų turės dirbti ilgas valandas?
• Kokius rūbus ir kitus daiktus perduosime ir grąžinsime vaikams persikeliant tarp tėvų gyvenamųjų vietų?
• Kaip organizuosime vaikų paėmimą ir grąžinimą?
• Kas nuves vaikus į nuolatinius sporto užsiėmimus savaitgaliais ar po pamokų?
• Kada ir kaip užtikrinsime vaikų bendravimą su jų seneliais?
• Ar dar kas nors prižiūrės vaikus (pavyzdžiui, vaiko auklėtojai, auklės, giminaičiai, nauji partneriai, draugai
ir kaimynai)? Jeigu taip, kada?
• Kokius susitarimus dėl vaikų priežiūros sudarysite mokinių atostogų metu? (Aptarkite valstybines
šventes, mokytojų stažuočių dienas ir mokinių atostogas.)
• Kaip užtikrinsime galimybę abiem atostogauti su vaikais? Kokį planą sudarysime dėl vaikų išvežimo
į užsienį, jei dėl to sutarsime?
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Mūsų sprendimai...

dėl gyvenimo ir vaikų priežiūros tvarkos
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Klausimai apie...

					

finansus ir vaikus

• Kaip dalinsimes kasdienines išlaidas drabužiams, mokyklos
ekskursijoms ir stambesniems daiktams, pavyzdžiui, kompiu
teriams ir muzikos instrumentams?
•

Kaip spręsime kišenpinigių klausimą?

• Ką darysime, jei pasikeis mūsų finansinė padėtis?
• Kaip finansiniai susitarimai keisis vaikams augant (pavyzdžiui,
kaip pasirūpinsime jų mokslais kolegijoje ar universitete)?

Mūsų sprendimai...
dėl finansų ir vaikų
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Klausimai apie...
švietimą

• Kaip pasirūpinsime, kad mokykla mums abiem siųstų prane
šimus, ataskaitas ir kitą medžiagą, susijusią su mūsų
vaikų pažanga?
• Kaip mes galime atskirai dalyvauti mokyklos veikloje, kaip tėvai?
• Kaip turėtume bendrauti su mokyklos patarėjais, kad jie žinotų
apie mūsų išsiskyrimą ir galimą poveikį vaikams?

Mūsų sprendimai...
dėl švietimo
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Klausimai apie...
kitus dalykus

• Kas organizuoja profilaktinius sveikatos patikrinimus?
• Ar reikia atsižvelgti į kokias nors ilgalaikes sveikatos problemas?
• Kaip sutarsime dėl religinės praktikos ir ugdymo?
• Ar yra kitokių kulturinių dalykų, į kuriuos būtina atsižvelgti ir gerbti?
• Ar yra kokių nors sporto ar meninių užsiėmimų, apie kuriuos reikia pagalvoti?
• Ar reikia susitarti dėl šeimos gyvūnų?

Mūsų sprendimai...
dėl kitų dalykų
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Auklėjimo ir priežiūros plano naudojimas
Galite rasti daugiau rekomendacijų, tame tarpe ir patarimų specialistams, rengiant auklėjimo ir
priežiūros planą „Cafcass“ interneto svetainėje: www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan.
Jeigu Jums nepavyko išspręsti nesutarimų pasitelkiant planą, interneto svetainę „Getting it Right
for Children“ (13 psl.) ir, kai tinkama, tarpininkavimo paslaugas (11 psl.), galite užrašyti neišpręstus
klausimus pažangos santraukoje („Summary of Progress“). Šią santrauką taip pat galima rasti
interneto svetainėje. Jeigu ketinate teikti prašymą teismui, šią santrauką reikėtų pridėti prie prašymo.
Teismai tikisi, kad dėsite visas pastangas gauti visą paramą, prieinamą už teismo ribų, kad tėvų
atsakomybė būtų nukreipta naudinga linkme (tais atvejais, kai tai saugu daryti) (žr. 5 psl.).
Atspausdintas šio plano kopijas galite nemokamai užsisakyti www.tsoshop.co.uk/bookstore.
asp?DI=586230&CLICKID=002289. Maža to, nuorodą ir planą kitais formatais galite rasti „Cafcass“
interneto svetainėje (žr. aukščiau).

Žymė „Pagalba ir palaikymas
išsiskyrusioms šeimoms“
Žymė „Help and Support for Separated Families“ (HSSF) – tai dalis vyriausybės pagalbos ir
palaikymo programos išsiskyrusioms šeimos. Dalyvaujant šioje programoje, suteikiama įvairių
priemonių ir išteklių bei vykdomos įvairios intervencijos, siekiant padėti poroms bendradarbiauti
sprendžiant įvairias problemas, su kuriomis susiduriama skyrybų metu. Pagrindinis tikslas –
skatinti bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį į vaikų auklėjimą ir priežiūrą po skyrybų bei mažinti
poveikį vaikams.
HSSF žymė suteikiama toms organizacijoms, kurios gali parodyti, kad jų paslaugos
padeda poroms bendromis pastangomis spręsti nesutarimus (kai tai tinkama ir
saugu daryti) ir sutelkti dėmesį į savo vaikų gerovę.
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje „Sorting Out Separation“:
www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx.

Grįžtamasis ryšys
Mes visada ieškome būdų, kaip pagerinti auklėjimo ir priežiūros planą, todėl prašome, kad mums
padėtumėte ir suteiktumėte grįžtamąjį ryšį. Atsiųskite mums el. laišką ir papasakokite, kas, Jūsų
nuomone, naudinga šiame plane ir ką galima padaryti geriau, ar norėtumėte gauti kitą informaciją.
Taip pat mums būtų naudinga žinoti, kokiame proceso etape esate šiuo metu: ką tik išsiskyrę,
kreipiatės dėl paramos į tarpininkus ar Jūsų byla nagrinėjama teisme.
El. laišką galite siųsti šiuo adresu: ParentingPlan@Cafcass.gsi.gov.uk.

Family
Justice

Auklėjimo ir priežiūros planą yra patvirtinusi šeimos teisingumo
taryba – Family Justice Council.
Mes siekiame geresnių ir greitesnių rezultatų šeimoms ir
vaikams, naudojantiems šeimos teisingumo tarybos paslaugas.

27

Crystal
Mark
21767

Clarity approved by

Plain English Campaign

 0300 456 4000
 www.cafcass.gov.uk
© Cafcass. Išleista 2015 m. gruodį. ISBN 117082457

Chi ld ren a n d F ami l y C
ourt

r
ort Se
Advisory and Supp

vice

