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

„Interdisciplinární spolupráce v
nejlepším zájmu dítěte“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 7. až 9. června 2021
Orea Resort Horizont, Šumava
Lektoři: 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
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké škole,
dlouhodobá praxe v oblasti vzdělávání (advokátní komora, MPSV),
autorka monografie Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu
dítěte
Mgr. Robin Brzobohatý
zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, bývalý vedoucí
mediačního programu ÚMPOD, lektor na vysoké škole, zkušební
komisař Ministerstva spravedlnosti pro zkoušku mediátora

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. Identifikace nejlepšího zájmu nezletilého dítěte – R. Dávid
2. Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí
– M. Cirbusová a R. Brzobohatý
3. Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče (včetně rodičů,
kteří nežijí spolu) – R. Dávid
4. Cochemská praxe – M. Cirbusová a R. Brzobohatý
5. Právní opatření na ochranu dětí – R. Dávid
6. Rodinná mediace – M. Cirbusová a R. Brzobohatý

Místo konání:
Orea Resort Horizont, Pancíř 126, 340 04 Železná Ruda, www.resorthorizont.cz

Čas dostupnosti:
Brno – 4h 7m, České Budějovice – 2h 2m, Hradec Králové – 3 h 21m
Jihlava – 3h 24m, Karlovy Vary – 2h 15m, Liberec – 3h 15m
Olomouc – 4h 43m, Ostrava – 5h 34m, Pardubice – 3 h 26m
Plzeň – 1h 14m, Praha – 2h 12m, Ústí nad Labem – 2h 57m, Zlín – 4h 47m

Program semináře:
Pondělí 7. června 2021:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
14:00 – 18:00 – První tematický blok
18:00 – 19:00 – Konzultační blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Úterý 8. června 2021:
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
13:00 – 17:00 – Pokračování druhého tematického bloku
17:00 – 19:00 – Konzultační blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Středa 9. června 2021:
7:00 – 9:00

– Snídaně

9:00 – 13:00

– Třetí tematický blok

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).

Cena semináře:
Cena semináře činí 6 970 Kč za osobu (osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
- studijní materiály a osvědčení
- ubytování ve dvoulůžkových pokojích (vlastní sociální zařízení, televizor,
čajový a kávový servis, lednička, některé pokoje mají balkón, wi-fi zdarma)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře formou bufetu
- občerstvení po dobu trvání odborného programu
- služby hotelu

Předrezervace, prosím, proveďte výhradně na david@kolumbuspm.cz nebo
skoleni@kolumbuspm.cz . Děkujeme.

Cíle semináře:
Obecný princip rodinného práva spočívající v naplnění nejlepšího zájmu dítěte
zásadně předpokládá podíl obou rodičů na péči a výchově dítěte. Stejně tak
lze hovořit i o právu dítěte na péči a výchovu ze strany obou rodičů. Výkon
rodičovské odpovědnosti však mnohdy tohoto ideálního stavu nedosahuje,
protože není povinností rodičů spolu žít, či aspoň bydlet. V řadě případů lze využít
konstruktivní snahy rodičů o nalezení kompromisu s následným soudním
schválením dohody, jindy je naopak nutné pro neschopnost se dohodnout využít
kompetence soudu do rodičovské odpovědnosti autoritativně zasáhnout. Nabízený
program se kromě obecného vymezení rodičovské odpovědnosti a jejího
řádného výkonu soustředí zejména na způsoby určení péče v případech rozvodu
rodičů nebo fakticity stavu, kdy rodiče spolu nežijí, a následné možnosti v
podobě společné, střídavé či individuální péče. Zejména pro případy
individuální péče bude rovněž analyzován styk s dítětem s prosazením
novátorského přístupu chápajícího styk jako právo dítěte a nejen právo rodiče,
popř. chápajícího styk dokonce jako povinnost. Na pravou míru bude rovněž
uveden aktuální přístup Ústavního soude ke střídavé péči. Speciální pozornost
bude věnována relevantním rozhodnutím Ústavního soudu a Evropského
soudu pro lidská práva.
Cílem nabízeného programu dále je:
- Definovat obsahové složky nejlepšího zájmu dítěte
- Rozlišení společného bydlení a společného žití rodičů
- Vymezení způsobů určení péče o dítě - dohoda nebo autoritativní určení
soudem
- Analýza situací řešených společnou péčí
- Správné uchopení presumpce střídavé péče odpovídající nejlepšímu zájmu
dítěte
- Vymezení kritérií pro svěření dítěte do individuální péče jednoho z rodičů
- Analýza předpokladů správného určení rozsahu styku
- Vymezení nového přístupu ke styku jako práva dítěte a povinnosti rodiče
- Naučit se efektivně využívat mimosoudní přístupy k řešení situace, zejména
případové konference a rodinné mediace
- Vymezení návrhových oprávnění OSPOD vůči soudu

