Podrobná anotace kurzu
Současné právní otázky poskytování
sociálních služeb
Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor Mgr. Kateřina Krkošková

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Termín 9. června 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1990,- Kč bez DPH, 2.408,- Kč vč. DPH

Cíle kurzu
Práce v sociálních službách je náročná nejen po psychické a fyzické stránce, ale jako práce s lidmi v
oslabené pozici s sebou nese i zvýšené nároky na znalost právní úpravy poskytování sociálních
služeb, znalosti hranic práv každého jednotlivého klienta a možnosti ochrany jeho osobnosti.
Poskytování služeb domovů pro seniory, osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním
režimem, nebo denní či týdenní stacionáře v sobě vždy obsahuje jak prvek práva sociálních služeb,
tak i prvek práva zdravotnického. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě rozsáhlé a relativně samostatné
úpravy, rozhodli jsme se ji rozdělit do dvou seminářů. Tento seminář je zaměřen na poskytování
jiných než zdravotních služeb.
Po absolvování semináře budete mít vhled do všech oblastí právní úpravy, která je nedílnou součástí
poskytování každodenní sociální péče. V jeho průběhu se tak dozvíte o základních právních
podmínkách poskytování péče od povinných náležitostí smlouvy o poskytování sociálních služeb
až po zvláštní povinnosti, které zákonodárce uvalil na poskytovatele sociálních služeb.
Častým problémem péče o seniory pak bývá práce s právní osobností člověka. Lidé závislí na
pomoci druhých jsou často sami ze zdravotních důvodů neschopni činit vlastní rozhodnutí a zároveň
na ně může být vyvíjen tlak ze strany jejich rodiny, v jejímž zájmu je co nejefektivnější zajištění
rodinného majetku, popřípadě dluhů seniorů.
Zevrubně proto probereme základy právní osobnosti člověka obsažené v občanském zákoníku,
možnosti jejich omezení i nástroje, které mohou v případě omezení svéprávnosti pomoci jak Vám,
tak i Vašim klientům. Blíže se podíváme na to, jak probíhá proces omezení svéprávnosti tak, abyste
měli dostatek informací pro klienty samotné a dokázali odpovědět na mnohdy zvídavé otázky jejich
rodinných příslušníků.
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Cíle kurzu
Vysvětlíme si i speciální úpravu opatřeních omezujících pohyb osob v sociálním zařízení. K tématu
lidské svéprávnosti patří neodmyslitelně i ustanovení opatrovníka, či jiné osoby schopné za
nesvéprávného jednat, včetně nastínění práv a povinností s opatrovnictvím spojených.
Dotazy ze strany osob pečující o seniory se čím dál tím více zaměřují i na v poslední době bohužel
četnější případy exekucí vedených proti klientům sociálních zařízení. Společně proto projdeme
postup po nařízení exekuce, co dělat, pokud klientovi vznikne povinnost plnit exekuci ve výši, která
silně převyšuje jeho platební schopnosti a ohrožuje tak jeho schopnost uhradit cenu sociálních
služeb. V neposlední řadě bychom Vás také rádi vybavili znalostmi ohledně Vaši povinnosti
poskytovat exekutorovi informace o stavu majetku Vašich klientů.
Z výše řečeného vyplývá, že seminář je zaměřený na komplexní uchopení poskytování sociálních
služeb jako interdisciplinárního oboru s přihlédnutím k množícím se problémům současného světa.
A to vše ve světle aktuální judikatury jak soudu Ústavního, tak i Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku (ESLP).
Kurz je koncipován jako konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
žádoucí, přičemž účastníci tyto mohou zasílat předem (nejpozději 3 pracovní dny před konáním
kurzu) na kontaktní email krkoskova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•

•

•
•

•

Právní základ poskytování sociálních služeb:
o
Základní právní úprava,
o
definice sociální služeb,
o
hranice mezi sociální službou a poskytováním služeb zdravotních.
Smlouva o poskytování sociálních služeb:
o
Uzavírání smluv obecně,
o
povinné náležitosti smlouvy o poskytování sociálních služeb,
o
uzavření smlouvy s osobou uzavření neschopnou,
o
úhrada za poskytování sociálních služeb.
Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb:
o
povinnost poskytovatele služeb a možnosti opatření omezující pohyb osob.
Ochrana osobnosti člověka a opatření omezující pohyb osob.
o
Zásah do osobnostních práv,
o
ochrana podoby a soukromí,
o
právo na tělesnou a duševní integritu,
o
práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu,
o
ochrana lidského těla po smrti,
o
opatření omezující pohyb osob v sociálním zařízení,
o
aktuální judikatura Ústavního soudu a Soudu pro lidská práva.
Svéprávnost klientů:
o
Svéprávnost,
o
Omezení svéprávnosti,
o
Řízení o omezení svéprávnosti.
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Obsah kurzu
•

•

Opatrovnictví a další formy pomoci s právním jednáním:
o
Opatrovník,
o
Předběžné prohlášení a nápomoc při rozhodování,
o
zastoupení členem domácnosti.
Exekuce klientů:
o
Postup při nařízení exekuci,
o
souběh úhrad za poskytování sociálních služeb a splátek exekuce,
o
poskytování informací exekutorovi.

Lektor kurzu

Mgr. Kateřina Krkošková
Advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva,
insolvenční právo, rodinněprávní problematiku a právo v oblasti
sociálních služeb. Lektorka více než 9 let působí rovněž v insolvenční
kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce.
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