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01
Czym jest Plan
wychowawczy?

•	Plan wychowawczy to spisany plan
opracowany przez rodziców (a czasem
dziadków i innych członków rodziny) po ich
rozstaniu. Plan obejmuje praktyczne kwestie
wychowywania dzieci.
•	Plan każe pomyśleć o dzieciach oraz o ich
prawdopodobnych potrzebach w oparciu o
płeć, wiek i osobowość.
•	Plan wychowawczy musi stawiać najlepszy
interes dziecka na pierwszym miejscu.
•	Plan wychowawczy określa wspólne
zobowiązania na rzecz dzieci i ich przyszłości.

Po co sporządzać
Plan wychowawczy?
•	Plan wychowawczy może pomóc w stosunkach
z drugim rodzicem lub opiekunem dziecka.
•	Rozwód i separacja są bolesne dla wszystkich
zaangażowanych – zwłaszcza dla dzieci, które
potrzebują wsparcia, miłości i dobrych relacji z
obojgiem rodziców.
• Konflikt między rodzicami rani dzieci.
•	To bardzo ważne, aby wszyscy mieli określony
poziom pewności, jeśli chodzi o przyszłość.
•	Spisany Plan wychowawczy opracowany
przez rodziców pomoże wyklarować ustalenia,
jakie trzeba poczynić, żeby sprawować opiekę
nad dziećmi.
•	Pomoże wszystkim zaangażowanym wiedzieć,
czego się od nich oczekuje i będzie cennym
materiałem referencyjnym w miarę upływu
czasu oraz zmiany okoliczności.
Jeśli wolisz pracować z wersją
online planu, przejdź na stronę
„Splitting Up? Put Kids First“
(www.splittingup-putkidsfirst.org.
uk/parenting-plan)

Co zawiera Plan
wychowawczy?
Plan będzie określał praktyczne decyzje
dotyczące opieki nad dziećmi w takich
obszarach jak:
• komunikacja i radzenie sobie z różnicami;
•	kwestie zamieszkania – z kim dziecko będzie
spędzać czas (z uwzględnieniem innych
członków rodziny, np. dziadków), jak często
i kiedy;
• pieniądze;
• religia;
• edukacja;
• opieka zdrowotna; oraz
• dobro emocjonalne.

Czego nie
obejmuje Plan
wychowawczy?
Plan wychowawczy nie obejmuje kwestii podziału
pieniędzy, domu ani majątku.
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02
Myślenie o
bezpieczeństwie

Zachowanie
bezpieczeństwa
Zazwyczaj jest najlepiej, gdy rodzice wypracują
relacje umożliwiające wychowywanie w duchu
współpracy. Jednak niektóre sytuacje wymagają
szczególnego rozpatrzenia. Są to np.:
•	przemoc domowa lub wykorzystywanie
(fizyczne, emocjonalne, seksualne lub
finansowe) rodzica;
•	fizyczne, emocjonalne lub seksualne
wykorzystywanie dziecka;
•	przypadki nadużywania szkodliwych substancji;
• zaniedbanie lub porzucenie dziecka.
Chociaż dla dzieci ważne jest utrzymywanie
pełnych miłości więzi z obojgiem rodziców,
zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać
bezpieczeństwo dzieci oraz ich dobro fizyczne
i emocjonalne.
Zanim przejdziesz do Planu wychowawczego,
rozważ następujące kwestie:
Czy uważasz, że którakolwiek osoba
mająca lub mogąca mieć w przyszłości
kontakt z Twoimi dziećmi narazi Ciebie
lub dzieci na ryzyko odniesienia krzywdy
z następujących przyczyn?
• Jakakolwiek forma przemocy domowej
•	Uprowadzenie lub próba uprowadzenia
dziecka
• Jakakolwiek przemoc wobec dziecka
•	Nadużywanie alkoholu, narkotyków lub
innych substancji
•	Wszelkie inne kwestie dotyczące
bezpieczeństwa i dobra

Dalsze kroki
Jeśli Twoja odpowiedź na wszystkie te
pytania była przecząca, możesz przystąpić do
sporządzania Planu.
Jeśli jednak na któreś z pytań padła odpowiedź
twierdząca lub nie masz pewności, co
to pytanie dokładnie oznacza albo jakiej
odpowiedzi chcesz udzielić, poproś o
pomoc. Na stronie Sorting Out Separation
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx)
znajduje się lista organizacji oferujących pomoc.
Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na któreś
z powyższych pytań niekoniecznie musi być
przeszkodą we wspólnym wychowywaniu,
jednak przed rozważeniem kolejnych kroków
możesz potrzebować pomocy specjalisty.
Być może już zdarzyło Ci się myśleć o tych
kwestiach w kontekście instytucji oferującej
usługę rozwiązywania sporów (np. ośrodek
mediacyjny lub kontaktowy). Jeśli w przyszłości
skontaktujesz się z taką instytucją, jej
pracownicy przejrzą z Tobą te pytania ponownie
i dadzą możliwość zgłoszenia wszelkich obaw.
Żadna z tych instytucji nie poprosi byłego
partnera lub partnerki do współpracy, jeśli nie
będzie pewności, że jest to bezpieczne i że
oboje się na to zgadzacie.
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03
Sporządzanie Planu
wychowawczego

Jak się sporządza
Plan wychowawczy?
Rodzice mogą opracować między sobą Plan
wychowawczy:
• samodzielnie; lub
•	z pomocą instytucji oferującej usługi
rozwiązywania sporów.
Istnieje również możliwość uczestniczenia w
programie informacyjnym dla rodziców, którzy
się rozstali (Separated Parents Information
Programme – SPIP) (patrz strona 10).
Plan można opracować:
•
•
•
•

na spotkaniu twarzą w twarz,
przez telefon,
online,
poprzez email.

Kiedy należy
sporządzić Plan?
Plan można sporządzić w dowolnym momencie.
Plan może zawierać tyle części, ile trzeba.
Znacznie lepiej jest sporządzić możliwy do
zrealizowania plan krótkoterminowy (np.
dotyczący ustaleń odnośnie spędzania czasu z
dziećmi przez każde z rodziców) niż czekać na
idealny Plan obejmujący wszystko. Porządkując
sprawy z drugim rodzicem lub opiekunem,
można przejrzeć dotychczasowe ustalenia i w
razie potrzeby wprowadzić zmiany.
Przed rozpoczęciem zastanówcie się,
czy jesteście gotowi sporządzić plan.
• Czy słuchacie się nawzajem?
• C
 zy słuchacie swoich dzieci i zgadzacie się
co do ich potrzeb?
• C
 zy możecie negocjować na tych samych
prawach?
Na stronie Sorting Out Separation
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx)
można uzyskać pomoc.

9

Program informacyjny dla rodziców,
którzy się rozstali
W całej Anglii istnieje sieć organizacji
prowadzących program informacyjny dla
rodziców, którzy się rozstali (Separated Parents
Information Programme – SPIP) poprzez
swoich wykwalifikowanych, przeszkolonych i
doświadczonych wolontariuszy. Program nie
dotyczy umiejętności wychowawczych, ale
zapewnia informacje i pomysły w zakresie
wspólnego wychowywania oraz dostępnej
pomocy. Niemal wszystkie z 50 000 osób,
które wzięły udział w programie, wyraziły o
nim pochlebną opinię. Osoby te powiedziały,
że powinny wcześniej zdecydować się
na uczestnictwo w programie, nawet jeśli
początkowo miały opory.
Program działa najlepiej, jeśli oboje rodzice
uczęszczają na sesje. Wynika to stąd, że są
tam omawiane rzeczy, o których oboje muszą
wiedzieć więcej, a każde z nich musi również
uwzględnić opinie drugiego rodzica. Rodzice
zawsze pracują w osobnych grupach. Osoba
prowadząca grupę pomoże przemyśleć kolejne
możliwe kroki.
Do dołączenia do grupy mogą zachęcić
instytucje oferujące mediację, poradnictwo w
sprawach związków lub ośrodki kontaktów z
dzieckiem. Na stronie internetowej Cafcass
(www.cafcass.gov.uk) dostępna jest ulotka
zawierająca więcej informacji o SPIP.
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Mediacja
Mediacja rodzinna to bardzo powszechny
sposób rozstrzygania sporów w trakcie
separacji lub po rozwodzie. Wyszkolony
mediator pomoże obojgu rodzicom osiągnąć
porozumienie w kwestii ustaleń dotyczących
opieki nad dziećmi.
Mediatorem jest niezależna wykwalifikowana
osoba, która nie będzie brała żadnej ze stron
ani nie będzie namawiać do ponownego
zejścia się pary. Mediacja może pomóc obojgu
rodziców lub opiekunów uzgodnić ustalenia
dotyczące dzieci poprzez rozmowę. Mediator
nie powie, co należy zrobić, ale pomoże obojgu
rodzicom lub opiekunom poczynić ustalenia,
które będą najlepsze dla dzieci.

Wyszkolony mediator pomoże obu stronom w
rozmowie o rzeczach, co do których nie ma między
nimi zgody. Mediator pomoże dostrzec, czy istnieje
jakikolwiek sposób osiągnięcia zgody.
Nie wszystkie przypadki nadają się do mediacji,
zwłaszcza jeśli w związku dochodziło do aktów
przemocy lub występowały innych poważne
problemy w zakresie opieki. Mediator pomoże
zdecydować, czy dane okoliczności nadają się
do mediacji i nie rozpocznie żadnych działań
mediacyjnych, jeśli nie uzna ich za stosowne.
Mediacja podlega opłacie, ale niektórzy mogą
uzyskać pomoc prawną, żeby wnieść tę opłatę.
Więcej informacji o pomocy prawnej można uzyskać
na stronie www.gov.uk/legal-aid. Najbliższego
mediatora rodzinnego można wyszukać na stronie
www.familymediationhelpline.co.uk/find-service.php
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Pomoc w
komunikacji
Możliwość sporządzenia skutecznych planów zależy od dobrej komunikacji między obojgiem
rodziców. Warto pomyśleć o następujących umiejętnościach:
Umiejętności potrzebne dla dobra naszych dzieci: umiejętności rozwiązywania konfliktów i
dobrego komunikowania się
Zachowaj spokój:
• Rozluźnij ramiona.
• Oddychaj przeponą, a nie płytko klatką piersiową.
• Bierz głębokie wdechy i celowo oddychaj wolniej.
Naucz się słuchać:
• Spróbuj się skupić, aby nie rozpraszać uwagi.
•	Przybierz postawę osoby zaciekawionej: możesz usłyszeć coś, co Cię zaskoczy lub coś, czego się
nie spodziewasz.
• Tylko słuchaj: jeśli mówisz, to znaczy że nie słuchasz – nie da się robić obu rzeczy jednocześnie!
•	Zabierz głos po wysłuchaniu drugiej strony: ci, którzy potrafią wysłuchać innych, mają większe
szanse na to, że sami zostaną wysłuchani.
• Rób pauzy i nie wcinaj się w pauzy drugiej strony.
Mów za siebie, stosując zdania z zaimkiem „ja“
Formułuj zdania tak, aby wyrażały to co myślisz, co dostrzegasz lub czego chcesz, a nie to, co Twoim
zdaniem myśli, dostrzega lub chce druga osoba!
Na przykład: „Złoszczę się, gdy pytasz mnie o pieniądze przy dzieciach“.
zamiast
„Zawsze starasz się mnie sprowokować, pytając o pieniądze. Wiesz, że tego nienawidzę!“
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Wyrażaj się jasno, trzymaj się tematu i przestrzegaj zasad:
•
•
•
•
•
•

Przedstawiaj prośby w sposób prosty i przejrzysty.
Przestrzegaj podstawowych zasad uprzejmości (zachowuj podejście biznesowe).
Trzymaj się jednego tematu.
Pomyśl, który punkt jest najważniejszy. Trzymaj się go – omawiaj jedną rzecz na raz.
Nie ulegaj chęci przerywania drugiej osobie. Weź kilka głębokich oddechów i ugryź się w język.
Nie mów pochopnie, zbyt często ani zbyt długo. Mów zwięźle i prosto.

Jeśli utkniecie w martwym punkcie, chociaż masz nadzieję, że drugi rodzic zmieni zdanie, zrób krótką
przerwę.
• Weź głęboki wdech, zatrzymaj się i pomyśl: co mogę zrobić w tej sytuacji?
Kiedy już zdecydujesz, co możesz zrobić, przestrzegaj poniższych reguł:
•	Sformułuj to w „formie propozycji“ (np. „Mogę sprawdzić w szkole, czy mają Twój nowy adres
email“).
• Pamiętaj, aby zachować uprzejmość i podejście biznesowe.
•	Upewnij się, że oboje dysponujecie niezbędnymi informacjami i zastanówcie się, co może działać
dla Was i Waszych dzieci.
•	Weź udział w programie SPIP (nie musicie tego robić jednocześnie). Pomyśl, co było przydatne w
programie SPIP i co możesz zrobić dalej. Powiedz drugiemu rodzicowi, co robisz.
•	Jeśli komunikacja jest trudna, możecie skorzystać w pomocy online dostępnej na stronie internetowej
„Getting it Right for Children“ (http://theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-itright-for-children- when-parents-part) lub porozmawiać z mediatorem albo doradcą do spraw związków,
którzy mogą udzielić pomocy. Tego również nie musicie robić jednocześnie.
•	To może trochę potrwać i sprawić niemałe trudności. Róbcie małe kroki i skupiajcie się na tym,
co możecie zrobić dla swoich dzieci. Wniesienie sprawy do sądu rzadko wpływa na poprawę
komunikacji i może ją znacznie utrudnić.
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Słuchanie swojego dziecka po separacji
Separacja jest zazwyczaj trudnym emocjonalnie wydarzeniem dla rodziców oraz dzieci, ale
umiejętność uważnego słuchania dziecka może być kluczowym narzędziem do udzielenia pomocy
dzieciom — i rodzicom. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, dziecko bardzo prawdopodobnie
wyczuje Twój niepokój, przygnębienie lub inne negatywne uczucia. Te uczucia mogą negatywnie
wpływać na umiejętności słuchania, ale wyłącznie uważnie i otwarcie słuchając dzieci można
dowiedzieć się, co tak naprawdę je niepokoi.
Jednak w sytuacji, kiedy Twoje własne uczucia mogą stanowić mieszankę złości, smutku i
zmartwienia, niełatwo odsunąć te uczucia na bok i naprawdę wysłuchać swojego dziecka. Jego
uczucia mogą różnić się od Twoich, a sposób, w jaki reagujesz, może znacząco wpłynąć na jego
dobre samopoczucie.
Pomocne może być rozwinięcie swojej emocjonalnej „gotowości” — aby naprawdę słuchać i
reagować. Oznacza to przyznanie się do własnych uczuć oraz do jakichkolwiek negatywnych myśli
w stosunku do drugiego rodzica, a następnie umiejętność odsunięcia ich na bok, aby naprawdę
wysłuchać swojego dziecka. W rezultacie lepiej je zrozumiesz i będziesz mógł/mogła zareagować w
sposób, który najbardziej mu pomoże.
Krok 1
Podczas separacji bardzo często odczuwa
się różne negatywne uczucia, takie jak
zmartwienie, złość, smutek, strach lub
bezradność. Czasem mogą się one
wydawać przytłaczające. Uczucia nie znikną,
jeśli będziemy udawać, że nie istnieją —
czasami może to prowadzić do tego, że
ujawnią się one na nieprzewidziane sposoby.
Krok 1 polega na samodzielnym
zidentyfikowaniu niektórych z tych uczuć,
zaakceptowaniu faktu, że mogą być one
niepokojące, oraz uświadomieniu sobie,
że są to normalne uczucia na wczesnych
etapach separacji. Pomocne może okazać
się spisanie ich. Są to uczucia, na które
musisz potem zwracać uwagę, słuchając
swojego dziecka. Określanie swoich uczuć
może pomagać Ci czuć, że kontrolujesz
sytuację.
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Krok 2
Ten krok zajmuje się umiejętnościami
komunikacyjnymi. Więcej informacji na ten
temat znajduje się na stronach 12 i 13 planu.
Zachowanie spokoju pomoże Ci kontrolować
swoje uczucia — na stronie 12 znajdują się
proste, ale skuteczne ćwiczenia, które pomogą
Ci odsunąć swoje uczucia na bok i skupić się
na słuchaniu swojego dziecka. Ćwiczenia warto
powtarzać kilka razy.
Słuchanie jest bardzo ważną umiejętnością,
więc poświęć trochę czasu na przemyślenie
i przećwiczenie umiejętności słuchania,
korzystając z ćwiczeń znajdujących się na
stronie 12. Możesz ćwiczyć słuchanie ze swoim
dzieckiem, kiedy Ci coś opowiada — zanim
przejdziesz do większych problemów, możesz
zacząć to ćwiczenie podczas opowiadań
dziecka o jego codziennych zmartwieniach i
sukcesach.
Inne postrzeganie rzeczy wiąże się z
zauważaniem perspektywy swojego dziecka
i oddzielaniem jej od własnych uczuć
związanych z drugim rodzicem. Bardzo
pomocna wskazówka, o której należy pamiętać
podczas słuchania swojego dziecka: nie
przerywajmy zbyt wcześnie, oferując własne
teorie lub rozwiązania — odczekajmy trochę
i spróbujmy zaobserwować punkt widzenia
dziecka.

Krok 3
W tym kroku dodajemy otuchy dziecku, które
może czuć się bezradne w związku z toczącymi
się wydarzeniami.
Dodawanie otuchy odniesie jednak skutek
wyłącznie, jeśli jest ono:
•	Możliwe — możesz dodać dziecku otuchy
wyłącznie w związku z rzeczami, które jesteś
w stanie zrealizować.
•	Prawdziwym i konkretnym przykładem tego,
jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości i
jakie będą obowiązywały zasady.
•	Szczere i trwałe. Jeśli istnieją rzeczy, co do
których nie masz jeszcze pewności, najlepiej
pomożesz dziecku, mówiąc: „Jeszcze nie
wiemy, ale będziemy nad tym pracować”,
oraz informując je na bieżąco w miarę
otrzymywania nowych informacji.
Dodając dziecku otuchy, skup się na
obszarach, które nie ulegną zmianie. Mogą
to być relacje z obojgiem rodziców, szkoła,
znajomi lub codzienna rutyna. Wyjaśnij, jakich
zmian można się spodziewać i w jaki sposób
pomożesz dziecku sobie z nimi poradzić.
Spróbuj ustalić plan dotyczący kontaktu dziecka
z drugim rodzicem, dziadkami lub innymi
ważnymi osobami w jego życiu, i trzymaj się go.
Biorąc pod uwagę wiek dziecka i jego zdolności
rozumienia, zaangażuj je w wyrażanie
swojego zdania na temat sposobu, w jaki
będą wyglądały jakiekolwiek zmiany. Zadbaj o
spełnienie swoich obietnic.
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Pomocne wskazówki
•	Pomóż dziecku nazwać jego uczucia. Czasami dzięki temu przytłaczające uczucia mogą wydawać
się łatwiejsze do kontrolowania.
•	Obserwuj mowę ciała i zachowanie swojego dziecka, ponieważ mogą Ci one dostarczyć cennych
wskazówek na temat jego uczuć. Możesz zasugerować prawdopodobne uczucie, nie oceniając, i
pomóc dziecku nazwać jego uczucie. Pomaga to rozmawiać na temat tego, jak dziecko się czuje —
dysponujesz wówczas słowami oraz bezpiecznym miejscem do przeprowadzania takich rozmów.
•	Kiedy już wspólnie określicie uczucie, zapewnij dziecko o tym, że jest ono normalne w zaistniałych
okolicznościach.
•	Zmiany w zachowaniu dziecka, problemy w szkole, kłótnie ze znajomymi lub nietypowo ciche
zachowanie mogą wskazywać na trudności w wyrażaniu niepokojących uczuć.
•	Zwracaj uwagę na to, czy dziecko nie kończy rozmów na temat separacji lub drugiego rodzica zbyt
szybko — może świadczyć to o tym, że dziecko potrzebuje porozmawiać dodatkowo o tych sprawach.
•	Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z uczuciami dziecka, porozmawiaj ze swoim lekarzem
pierwszego kontaktu (GP), pedagogiem szkolnym (school counsellor), pielęgniarką szkolną (school
nurse) lub innym pracownikiem służby zdrowia.
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Najlepszym wyjściem jest, jeśli rodzice są w stanie
współpracować w kwestii słuchania swojego dziecka
oraz odpowiadać, przedstawiając realistyczne
i długoterminowe plany. Zdarza się jednak, że
dziecko potrzebuje porozmawiać na temat sytuacji
z inną osobą, zwłaszcza jeśli toczy się w związku z
nim postępowanie sądowe. Mediatorzy, pracownicy
organizacji Cafcass (Sądowych Służb Doradczych i
Pomocniczych ds. Dzieci i Rodzin) współpracujący
z sądami oraz same sądy będą chciały upewnić
się, że rozumieją życzenia i uczucia dziecka oraz
są w stanie je przedstawić, a także dopilnować
zastosowania środków zapewniających mu
bezpieczeństwo i ochronę.
Dzieci i mediacja
Bezpośrednie włączanie dzieci i młodzieży w
mediację jest sposobem dopilnowania, aby rodzice
ich słuchali podczas podejmowania decyzji. Wiele
dzieci pragnie uczestniczyć w mediacjach, jednak
inne nie chcą rozmawiać z osobami spoza rodziny,
w związku z czym ich udział jest zawsze dobrowolny.
Mediatorzy oraz pracownicy, którzy dobrze
rozmawiają z dziećmi, mogą dać dziecku okazję do
rozmowy z niezależną osobą tak, aby mogło ono
wyrazić swoje myśli i poczuć, że ktoś je wysłuchał.
Dane mediatorów, którzy obecnie oferują takie usługi,
można znaleźć, odwiedzając witrynę internetową
www.familymediationcouncil.org.uk. Nie wszyscy
mediatorzy aktualnie oferują dzieciom okazję do
wzięcia bezpośredniego udziału w postępowaniu, ale
wszyscy doradzą rodzicom, jak prowadzić rozmowy
z dziećmi i słuchać ich, aby umożliwić im podjęcie
najlepszej decyzji dla każdego dziecka.
Rola organizacji Cafcass
Pracownicy organizacji Cafcass nie spotykają
się ze wszystkimi dziećmi, ponieważ czasami
rodziny są w stanie samodzielnie dojść do
porozumienia. Jeśli sąd poprosi organizację
Cafcass o sporządzenie raportu, pracownik
organizacji Cafcass prawie zawsze przeprowadzi
rozmowę z dzieckiem (w zależności od wieku
i zdolności rozumienia) na temat jego życzeń
i uczuć w związku z przyszłymi ustaleniami.
Pracownik organizacji Cafcass nie będzie
prosił dziecka o podjęcie decyzji ani dokonanie
wyboru pomiędzy rodzicami. Rozmowa dziecka
z pracownikiem organizacji Cafcass zazwyczaj
będzie miała miejsce na osobności. Więcej
informacji znajduje się na witrynie internetowej
organizacji Cafcass: www.cafcass.gov.uk/
leaflets-resources/our-work-with-children.aspx.

Dzieci i sądy rodzinne
Czasami odpowiednim rozwiązaniem jest
przedstawienie przez dziecko swoich poglądów
bezpośrednio przed sądem — pracownik organizacji
Cafcass jest w stanie udzielić w związku z tym pomocy.
Informacje na temat komunikacji dzieci z sądem można
również znaleźć w ulotce dla rodziców w separacji „CB7
Guide for separated parents: children and the family
courts” („CB7 Przewodnik dla rodziców w separacji:
dzieci i sądy rodzinne”) www.hmctsformfinder.justice.
gov.uk/courtfinder/forms/cb007-eng.pdf
W sytuacji, kiedy zachodzi konieczność
przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem przez inną
osobę, ważne, aby zachęcić dziecko do wyrażania
własnych opinii, a nie opinii rodziców. Informacje,
które mogą pomóc dziecku wyrażać swoje opinie,
można znaleźć tutaj: www.cafcass.gov.uk/grown-ups/
listening-to-your-child-after-separation.aspx
Musisz dołożyć wszelkich starań, aby dziecko
nie znalazło się między młotem a kowadłem ani
nie czuło się zmuszone do opowiadania się po
którejkolwiek ze stron, ponieważ może to być
dla dzieci bardzo stresujące oraz przyczynić
się do pogorszenia relacji z obojgiem rodziców
(bardzo często może być to również oczywiste
dla pracowników zaangażowanych w sprawę).
Pomocne wskazówki dotyczące tego, jak
unikać „doradzania” dziecku lub wywierania
na niego presji:
•	Upewnij się, że rozumiesz własne uczucia
i jesteś w stanie odsunąć je na bok (być
gotowym/gotową emocjonalnie) przed
rozmową ze swoim dzieckiem — patrz wyżej..
•	Upewnij się, że dziecko rozumie, iż oboje
rodzice słuchają i rozmawiają ze sobą o tym,
co usłyszeli.
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Zasady dotyczące
Planu
•	Myślcie o potrzebach każdego ze swoich dzieci.
•	Wasz Plan będzie wyjątkowy — nie ma
dwojga takich samych dzieci ani dwojga takich
samych rodziców.
•	Plan powinien być praktyczny, prosty i jak
najbardziej konkretny.
•	Plan może być tak szczegółowy, jak tylko
chcecie. Im więcej szczegółów będzie
zawierał, tym bardziej będzie przejrzysty,
jednak być może będzie wymagał częstszych
weryfikacji.
•	Pozwólcie się wypowiedzieć dzieciom. Badania
dowodzą, że dla każdego będzie korzystne,
jeśli dzieci dostaną bezpieczną możliwość
wyrażenia swojego punktu widzenia bez presji
zachowania lojalności. To zupełnie coś innego niż
proszenie dzieci o podjęcie decyzji. Koniecznie
wysłuchajcie swoich dzieci.

Gotowy
Plan
Po ukończeniu Planu wychowawczego należy
go skopiować, a każde z rodziców powinno
zachować kopię na przyszłość.

Dalsze działania
Zmiany i weryfikacja
W przypadku zmiany okoliczności Plan będzie
musiał odzwierciedlać te zmiany.
Plan wychowawczy można zweryfikować
w dowolnym momencie, o ile obie strony
na to przystaną. Niektórzy rodzice wolą nie
wyznaczać daty formalnej weryfikacji.

Ważne pytania
Pytania wyszczególnione na kolejnych stronach
mają zasugerować kwestie do rozważenia
podczas sporządzania planu.
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Wasz Plan
Jesteśmy rodzicami następujących dzieci:
[imię i nazwisko dziecka]		

[data urodzenia]

[imię i nazwisko dziecka]		

[data urodzenia]

[imię i nazwisko dziecka]		

[data urodzenia]

[imię i nazwisko dziecka]		

[data urodzenia]

Szanujemy się jako rodzice i uznajemy nasze znaczenie w życiu naszych dzieci.
Sporządziliśmy niniejszy Plan wychowawczy, żeby pomógł nam zapewnić pełne
miłości, stabilne i bezpieczne środowisko dla naszych dzieci odpowiednio do ich
wieku i potrzeb.
Uznajemy prawa naszych dzieci do:
• emocjonalnego i fizycznego bezpieczeństwa, stabilności oraz zabezpieczenia;
•	poczucia bycia kochanym przez nas oboje oraz przez znaczących członków
rodziny;
•	poznania i podlegania opiece nas obojga, a także znaczących członków
rodziny; oraz
• rozwijania niezależnych i znaczących relacji z każdym z nas.
Jako rodzice przyjmujemy odpowiedzialność za:
• fizyczną opiekę, zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci;
• stabilność emocjonalną naszych dzieci;
• zmieniające się potrzeby naszych dzieci w miarę ich dorastania i dojrzewania;
•	chronienie naszych dzieci, tak aby nie były narażone na szkodliwy konflikt
rodzicielski o długotrwałym lub agresywnym charakterze;
•	wzajemną współpracę w podejmowaniu decyzji w najlepszym interesie
naszych dzieci; oraz
• respektowanie relacji naszych dzieci z każdym z nas.
Mamy istniejący Plan wychowawczy sporządzony [wstaw datę]. Zweryfikujemy
ten Plan [wstaw datę] (opcjonalnie patrz str. 14).
Bezpieczeństwo
Wzięliśmy pod uwagę bezpieczeństwo oraz dobro nasze i dzieci i zgadzamy się,
że możemy bezpiecznie współpracować.
[podpis rodzica]		

			

[data]

[podpis rodzica]					

[data]
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Ważne pytania...
dotyczące komunikacji

• Jakie decyzje wychowawcze musimy konsultować ze sobą nawzajem?
• Jakich decyzji wychowawczych nie musimy konsultować ze sobą nawzajem?
•	Jak mamy się zachowywać względem siebie w obecności naszych dzieci? Chcemy, żeby
wiedziały, że dajemy sobie radę i myślimy o nich.
•	Jak mamy dzielić się ważnymi informacjami między sobą nawzajem (takimi jak np. raporty
szkolne, kwestie zdrowotne)?
• Czy musimy się regularnie spotykać, żeby omawiać kwestie wychowawcze?
•	Jak możemy się dowiedzieć, czego oczekują dzieci i zapewnić im możliwość wypowiedzenia
się na temat naszych decyzji?
• Kiedy można, a kiedy nie można dzwonić do drugiego rodzica?
• Jak będziemy rozstrzygać spory?
•	Czy powinniśmy omówić to, w jaki sposób będziemy się wypowiadać przy dzieciach o drugim
rodzicu?
• Jak powiemy dzieciom o naszych ustaleniach?
•	Co zrobimy w sytuacjach nagłych (np. interwencje medyczne, zabiegi dentystyczne lub
wypadki)?
•	W jaki sposób możemy zapewnić, aby dzieci utrzymywały kontakty ze wspierającymi ich
przyjaciółmi oraz krewnymi ze strony drugiego rodzica?
• Jak wprowadzić naszych nowych partnerów w życie naszych dzieci?
•	Czy są jakieś ważne zasady, które uznajemy za istotne dla dzieci (np. godzina pójścia spać,
odrabianie zadań domowych, późne powroty)? Czy zgadzamy się, że tych zasad należy
przestrzegać?
•	W jaki sposób współpracujemy przy podejmowaniu ważnych decyzji (np. wybór szkoły, wybór
zajęć, doradztwo zawodowe)?
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Nasze decyzje...
dotyczące komunikacji
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Ważne pytania...

dotyczące kwestii zamieszkania i opieki
nad dziećmi
• Czy będzie jakieś główne miejsce zamieszkania dzieci, a jeśli tak, to gdzie?
•	Kto będzie alternatywnym opiekunem, jeśli żadne z nas nie będzie w stanie zajmować się
dziećmi? Co z wakacjami?
• Czy są jakieś okresy, w jakich dzwonienie do dzieci jest niedogodne?

•	Jak się będziemy komunikować z dziećmi — przez telefon, wiadomości SMS lub email — oraz jak
często i kiedy dzieci mogą oczekiwać kontaktu?
• Ile czasu każde dziecko spędza z każdym z rodziców?
• W jakie dni dzieci mogą być z każdym z rodziców?
•	W jaki sposób zapewnić, aby dzieci obchodziły święta — urodziny czy święta religijne — z
obojgiem rodziców?
•	Jakie są różne pomysły na podtrzymanie bliskiego i znaczącego kontaktu nawet w przypadku
rozdzielenia dzieci i rodziców przez długie okresy czasu?
• Co zrobimy z ustaleniami, jeśli jedno z rodziców będzie pracować do późna?
• Jakie ubrania oraz inne rzeczy osobiste będziemy zabierać i zwracać przy przekazywaniu dzieci?
• Jak zorganizujemy odbieranie i odprowadzanie dzieci?
• Kto będzie je zabierał na regularne zajęcia sportowe w weekendy? Albo po szkole?
• Kiedy i jak zadbać o to, aby dzieci spotykały się z dziadkami?
•	Czy ktoś jeszcze będzie się opiekował naszymi dziećmi (np. opiekunki, krewni, nowi partnerzy,
przyjaciele i sąsiedzi)? Jeśli tak, to kiedy?
•	Jakie są ustalenia dotyczące dzieci w trakcie wakacji? (Uwzględnijcie dni wolne od pracy, dni
szkoleń nauczycieli, a także wakacje szkolne).
•	W jaki sposób zapewnić, że oboje będziemy spędzać wakacje z dziećmi i jak planować zabieranie
dzieci za granicę, jeśli się na to zgodzimy?
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Nasze decyzje...

dotyczące kwestii zamieszkania i opieki
nad dziećmi
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Ważne pytania...
dotyczące pieniędzy oraz dzieci

•	Jak będziemy dzielić bieżące wydatki na ubrania, wycieczki szkolne
i większe zakupy, takie jak komputery czy instrumenty muzyczne?
• Co zrobimy z kieszonkowym?
• Co zrobimy w przypadku zmiany naszych sytuacji finansowych?
•	Jak będą się zmieniać ustalenia dotyczące finansów w miarę
dorastania dzieci (np. odkładanie funduszy na studia)?

Nasze decyzje...
dotyczące pieniędzy oraz dzieci
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Ważne pytania...
dotyczące edukacji

•	Jak sobie poradzimy z kwestią szkoły, tak aby uwagi, raporty oraz
inne materiały dotyczące postępów naszych dzieci wysyłano do
nas obojga?
•	Jak możemy się zaangażować z osobna, jako rodzice, w życie
szkolne?
•	Jak należałoby się skontaktować z pedagogami, aby ich
powiadomić o separacji oraz o wpływie, jaki ta sytuacja może
mieć na dzieci?

Nasze decyzje...
dotyczące edukacji
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Ważne pytania...
dotyczące innych kwestii

• Kto organizuje rutynowe badania lekarskie?
• Czy są jakieś długoterminowe kwestie zdrowotne, które musimy uwzględnić?
• Co uzgadniamy w sprawie praktyk religijnych oraz wychowawczych?
• Czy są jakieś inne kwestie kulturowe, których szanowanie musimy zapewnić?
• Czy istnieją jakieś zobowiązania sportowe lub artystyczne, za które będziemy odpowiadać?
• Czy są potrzebne jakieś ustalenia dotyczące zwierząt domowych?

Nasze decyzje...
dotyczące innych kwestii
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Korzystanie z Planu wychowawczego
Więcej wskazówek dotyczących Planu wychowawczego, w tym wytyczne dla specjalistów, znajdziesz
na stronie internetowej Cafcass: www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan
Na tej samej stronie znajduje się formularz „Podsumowanie postępów“. Jeśli nie dało się rozwiązać
sporu przy użyciu Planu, strony „Getting it Right for Children“ (patrz str. 13) ani odpowiedniej mediacji
(patrz str. 11), rodzice mogą zechcieć podsumować swoje postępy i nakreślić nierozwiązane kwestie
w formularzu „Podsumowanie postępów“. Jeśli rodzice składają wniosek do sądu, należy do niego
dołączyć „Podsumowanie“. Sądy oczekują od rodziców skorzystania w jak największym stopniu z
pomocy oferowanej poza sądem, tak aby zapewnić właściwą odpowiedzialność rodzicielską, o ile
można to zrobić w bezpieczny sposób (patrz str. 5).
Drukowane kopie niniejszego Planu (bezpłatne) można zamówić tutaj: http://www.tsoshop.co.uk/
bookstore.asp?DI=586230&CLICKID=002289. Łącze oraz wersje w innych formatach są dostępne
również na stronie internetowej Cafcass (patrz powyżej).

Znak HSSF (Help and Support for
Separated Families – Pomoc i wsparcie
dla rodzin w separacji)
Znak „Help and Support for Separated Families“ (HSSF) stanowi część rządowego programu
pomocy i wsparcia dla rodzin w separacji. Program zapewnia szereg narzędzi, źródeł oraz zabiegów
mających pomóc parom współpracować w rozmaitych kwestiach, jakie mogą napotkać po rozstaniu
się. Kluczowym celem jest promowanie współpracy rodziców w wychowywaniu dzieci po rozejściu się
i zminimalizowanie wpływu tej sytuacji na dzieci.
Znak HSSF przyznaje się organizacjom, które udowodnią, że ich usługi wspierają pary we
współpracy zmierzającej do rozwiązywania sporów (o ile jest to właściwe i bezpieczne) oraz
pomagają im skupić się na interesach swoich dzieci.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej „Sorting Out Separation“:
www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx.

Plan wychowawczy został zatwierdzony przez
radę Family Justice Council.

Działamy na rzecz uzyskiwania lepszych i
szybszych wyników dla rodzin oraz dzieci
korzystających z systemu prawa rodzinnego.

Interesuje nas Twoja opinia dotycząca niniejszego Planu
wychowawczego oraz udostępnionych Ci usług. Chcemy
wiedzieć, co działa, a co nie. Prześlij nam swoje uwagi:
 CandPmonitoring@cafcass.gsi.gov.uk
 0300 456 4000
 www.cafcass.gov.uk
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