si dovoluje Vás pozvat na
Celostátní výjezdní intenzivní seminář
k práci OSPOD a sociálních odborů

„Právní aspekty rodičovství“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 19. až 21. srpna 2020
Hotel Jezerka, Seč
Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu, lektor Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, více než dvanáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek českých i zahraničních publikací, člen Světové organizace
pro rodinné právo
Témata zařazená do bloků:
- každý účastník obdrží osvědčení za absolvování každého bloku, tj. tři
osvědčení s akreditací MPSV a tři osvědčení s akreditací MV
1. Právní aspekty mateřství
2. Právní aspekty otcovství
3. Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství
4. Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství
5. Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení
Nabízený seminář je zaměřen na pracovníky OSPOD a matrik z celé
České republiky za účelem sjednocení praxe a zahrnuje rovněž prostor pro
diskusi k aktuálním otázkám předmětné agendy napříč všemi regiony.

Místo konání:
4* Wellness and Spa Hotel Jezerka, Seč, Ústupky 278, www.jezerka.cz

Čas dostupnosti:
Brno – 1h 49m
České Budějovice – 2h 28m
Hradec Králové – 48m
Jihlava – 1h 7m
Karlovy Vary – 3h 11m
Liberec – 2h 6m
Olomouc – 2h 2m
Ostrava – 2h 55m
Pardubice – 37m
Plzeň – 2h 37m
Praha – 1h 42m
Ústí nad Labem – 2h 8m
Zlín – 2h 37m

Cena semináře:
Cena semináře činí 5 790 Kč, resp. 5 390 Kč při ubytování v depandance za osobu
(osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
- studijní materiály a osvědčení
- velmi komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích (vlastní sociální
zařízení, televizor, trezor, minibar, kávový set, balkón, wi-fi zdarma)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře
- občerstvení po dobu trvání odborného programu
- živá hudba k večernímu programu
- přístup do hotelového vodního světa v délce dvou hodin, venkovní bazén bez
omezení
- jiné aktivity (squash, bowling, tenis, turistika)

Program semináře:
Středa 19. srpna 2020:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
15:00 – 18:00 – První tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Čtvrtek 20. srpna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 10:30

– Pokračování prvního tematického bloku

10:30 – 12:00 – Druhý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:30 – 16:30 – Pokračování druhého tematického bloku
16:30 – 19:00 – Volný program s možnými konzultacemi
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Pátek 21. srpna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 12:00

– Třetí tematický blok

12:00 – 13:00 – Oběd a odjezd účastníků
V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček).
Mimo oficiálního programu lze osobně domluvit aktivity, zejména wellness a spa
na kontaktu: wellness@jezerka.cz. Bazén je k dispozici zdarma během celého
pobytu.

