si dovoluje Vás pozvat na školení

„Práva dětí v mezinárodním kontextu“

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 2. října 2020 od 9:00 do 15:00.
Školicí prostory společnosti
Sokolovská 215, Praha 9
Lektorka: 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
Cena: 1 990 Kč (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH)
Kurz si klade za cíl přehledně posluchačům představit systematiku mezinárodního
rodinného práva a mezinárodní právní normy a dokumenty, které upravují práva
dítěte a jejich praktickou aplikaci. Posluchači se podrobně seznámí s Úmluvou o
právech dítěte, jejím ideovým zaměřením a jejím vlivem na český právní řád. Dále
se účastníci seznámí se specifiky mezinárodních rodin a s možnými problémovými
okamžiky při řešení krizových momentů v rodině tak, aby byli schopni ve své
praxi případy s mezinárodním (či přeshraničním) prvkem zpracovávat. Důraz
bude kladen na aplikaci nabytých znalostí na konkrétních kazuistikách a
příkladech z praxe. Účastníci také budou seznámeni s konkrétními možnostmi
mezinárodní spolupráce při práci s dítětem a rodinou.
Obsah kurzu
1. Ochrana práv dětí – úvodem, prameny práva
Účastníci se v úvodu seznámí s nejdůležitějšími prameny práva, zabývajícími se
ochranou práv dětí. Seznámí se se systematikou mezinárodního rodinného práva
a principy jeho fungování. Smyslem modulu je představit nejdůležitější

dokumenty ochrany práv dítěte (evropské předpisy, smlouvy Haagské konference
soukromého práva, vybrané dvoustranné smlouvy či zákon o mezinárodním právu
soukromém) a ukázat jejich použití na příkladech z praxe. Pozornost bude
věnována také výkladu těchto pramenů a jejich odrazu ve vnitrostátní právní
úpravě.
2. Úmluva o právech dítěte jako základní kámen práv dítěte, participace
dítěte jako základní právo
Účastníci se seznámí s Úmluvou o právech dítěte nikoliv jako s výčtem základních
ustanovení, ale jako s komplexním materiálem postaveným na hodnotách a
principech, které by měly napomáhat při výkladu jednotlivých ustanovení.
Účastníci budou mít možnost na konkrétních kazuistikách trénovat vyvažování
jednotlivých práv i ve vztahu k jiným právům, v Úmluvě neobsažených.
Specifická pozornost bude věnována zejména problematice participačních práv
dětí.
3. Rozpad mezinárodní rodiny a jeho řešení
Mezinárodní (či přeshraniční) rodiny mají celou řadu specifik, které ztěžují práci
s rodinou (obzvláště s dítětem) a mohou znesnadnit nalezení vhodného řešení při
rozpadu rodiny. Může jít např. o jazykovou bariéru, kulturní rozdílnost, absence
širší podporující rodiny a vazeb či např. finanční závislost na partnerovi.
Mezinárodní prvek se potom promítá i do případného soudního řízení týkajícího
se dítěte, ve kterém se často projevuje např. formální složitost řízení, neznalost
práva, či chybné pochopení české právní úpravy, vzdálenost, nebo pobyt dítěte v
zahraničí. Cílem modulu je, aby se účastníci dokázali zorientovat v rodinné kauze
s mezinárodním prvkem, dokázali určit stát a soud, který se bude věcí zabývat,
identifikovali hlavní problematické body kauzy a věděli, zda a kde získat
spolupráci, či podporu pro dítě a rodinu.
4. Mezinárodní spolupráce při ochraně práv dětí
Pokud se klient (celá rodina, dětský klient nebo pouze jeden z rodičů) vyskytuje
v jiném státu, je pro sociálního pracovníka složité získat jakékoliv další informace
o něm a další práce s rodinou může být ztížena nebo rovnou znemožněna. Pokud
má navíc zastupovat dítě v probíhajícím soudním řízení jako kolizní opatrovník a
dítě se zdržuje v zahraničí, nemůže často zjistit osobně jeho názor na předmět
řízením, ani s ním jakkoliv pracovat. Cílem modulu je proto přehledně vysvětlit
systém mezinárodní spolupráce při ochraně práv dětí, konkrétně systém výměny
informací, získávání informací a práci s konkrétním dítětem. Účastníkům budou
představeny konkrétní nástroje spolupráce v rámci Evropské unie, Haagské
konference mezinárodního práva soukromého či spolupráce bilaterální.

