Práce s dětmi žijícími v neúplných nebo náhradních rodinách
1.
Střídavá péče : prosím, já jsem zapomněl úkol u táty / Daniela Kramulová -cze
In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 8 (2016), s. 10-11.
Střídavá péče a specifické problémy s ní související - střídání domácností, režimů
a výchovných stylů. Psychologové doporučují střídavou péči spíše starším a
dospívajícím dětem, které jsou psychicky i fyzicky schopné ji zvládnout.
Důležitým předpokladem je i schopnost rodičů spolu komunikovat, domluvit se
na běžném provozu a výchovných postupech. Negativním jevem střídavé péče
může být i rozdělení sourozenců nebo vztah s nevlastními sourozenci. Na třídní
schůzky nebo na konzultaci s učitelem by měli docházet oba rodiče.
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2.
Střídavá péče : je pro děti nejlepší? / Aleš Hodina, Jeroným Klimeš, Jan
Kulhánek; [Autor interview] Daniela Kramulová -- cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 22, č. 9 (2016), s. 32-35.
Polemika odborníků na téma střídavá péče o dítě. Psychologové J. Klimeš, J.
Kulhánek a ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě A. Hodina se
vyjadřují k otázce vhodnosti střídavé péče. Kdy není střídavá péče v nejlepším
zájmu dítěte? Od jakého věku dítěte je vhodná? Má střídavá péče smysl? Co si
myslí o rozdělení sourozenců? Psychologové se staví k této problematice záporně,
mají výhrady a uvádějí důvody. Naopak Aleš Hodina je propagátorem střídavé
péče, založil a vede webový portál Střídavka.
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3.
Dětský průvodce světem rozvodu / Markéta Nováková, Tereza Dlouhá -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy: 5
In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky
-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 3, č. 6 (2016), s. 39-41.
Autorky se zabývají problematikou (po)rozvodové situace, kdy ustanovení § 6
zákona o sociálně-právní ochraně dětí uvádí přesně kritéria, podle kterých je dítě
považováno za ohrožené. Pomoc pro děti představuje program Dětský průvodce
světem rozvodu; program, který pomáhá dětem vyjadřovat své emoce a
zorientovat se v tom, co se v jejich životě odehrává. Skřítek Emouš připravuje
dětem úkoly a vybízí je k povídání. Do sporů rodičů v rozvodové situaci je
vtahována i škola, proto je důležité, aby intervence školy/pedagoga měla jasně
danou a pro rodiče srozumitelnou formu. V závěru textu důležité odkazy, kde
hledat informace a pomoc v (po)rozvodové situaci.
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