Podrobná anotace kurzu
Případová konference jako nástroj SPOD
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Online školení (odkaz bude zaslán na

Lektoři Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
Mgr. Robin Brzobohatý

e-mail uvedený v přihlášce)

Termín 24. února 2021, 9.00 - 15.00
Cena 1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cíle kurzu
Účastníci kurzu budou po jeho skončení:
• schopni připravit PK od rozhodnutí o účastnících až po volbu facilitátora
• schopni nastavit efektivní cíle PK
• rozumět posloupnosti a účelu jednotlivých kroků při realizaci PK
• mít přehled o zásadních prvcích a momentech, které jsou pro úspěšné využití PK nezbytné
• schopni bez obtíží uzavřít PK vhodným písemným výstupem
• schopni využít vizualizační techniky v PK
• uzavřít PK formou, kterou očekává zákon nebo metodická doporučení bez nutnosti dělat doslovný
přepis průběhu PK

Po absolvování programu absolvent bude schopen:
1 - VOLBA NÁSTROJE PK
• co je důvodem proč volím PK jako nástroj SPOD
• analýza situací, ve kterých by měla být případová konference svolána
upravenou
zákonem
Sb., onabízí
mediaci,
a mediaci chápanou jako společenskou praxi,
• jiné možnosti,
které202/2012
k řešení situace
zákon

- znát klíčové principy mediace a jejich odraz v právním řádu ČR, - rozumět efektům
mediačních
a mediačních
technik
• očekávánípostupů
a efekty, které
by měla PK
přinésta vysvětlit jejich účel podle zákona i podle
poznatků sociální psychologie,
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Obsah kurzu
efektymediace
pro
práci sociálního
4. Účastníci
právněpracovníka
ajednotlivých
prakticky podob poskytování mediace v ČR, - rozumět tomu,
-• rozlišit
výhody
a–nevýhody
• efekty
rodinu být účastníci mediace, a jak jejich přítomnost ovlivňuje průběh mediačního
kdo
jsoupro
a mohou
•
efekty
pro
dítě
procesu,
tu, praxe
však v různých oblastech mediace může přinášet možnosti zapojení dalších subjek• první úvahy při svolání PK

- jménem obce nebo kraje se efektivně mediace účastnit a hledat konstruktivní řešení,
příslušník)
- vést A
s klienty
rozhovory
připravující je na mediaci podle zákona o mediaci (první setkání
2 - PŘÍPRAVA
SVOLÁNÍ
PK
-s• Kdo
jsou účastnící
Jak
stanovit
cíl ipřípadové
konference
mediátorem)
mimo tento
zákon,
jak proměnit
očekávání
z PK
v konkrétnízájmu
PK
--• Kdo
zastupuje
a
jedná
jménem/v
znát různé podoby výstupu z mediacecíle
a jejich
závaznost, včetně náležitostí mediační
• Účast
jaké cíledětí
nelze naplnit
-dohody

vazba cílů
PK na průběh PK a výstupy PK
-• Účast
advokátů
• kdo by měl být účastníkem případové konference
-• Jednatelé
společností
atd.
účast
advokátů
PK za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit dovednostní
Navržený
program
si na
klace
- Současně
lze
při mediaciPK
zvažovat účast dalšího profesionála v mediaci: - Psychologa
• práce
s facilitátorem
kompetence
cílové
skupiny.
-• Právního
poradceexterního facilitátora
výhody a nevýhody
nemožnost
PK z problematiku
pozice sociálního pracovníka – nestrannost, směřování ke konkrétním
-• Experta
navést
danou
-výstupům
atd.
• jak pracovat se zakázkou sociálního pracovníka v PK
• představení pravidla 5P pro svolání případové konference
5. První
setkání se zapsaným mediátorem / předmediační rozhovor mimo zákon –
• příprava místnosti pro pořádání PK

příprava mediace a jejích účastníků
-3Bez
ohleduPKna zvoleného mediátora probíhá s klienty zpravidla první setkání, které ještě
- ZAHÁJENÍ
• vyjasnění
role a kompetence
OSPOD
není mediací
samotnou
– tzv. předmediační
rozhovor nebo první setkání se zapsaným
mediátorem. Účastníci budou v této části seznámení s tím, co je cílem takového setkání, jak
konferenci
probíhá,
co od něho můžou účastníci mediace
• představení cílů a očekávání z PK
očekávat,
kdo takový rozhovor provádí, k jakým právním krokům v rámci tohoto setkání
• u čeho PK začít
dochází
• jak uvést zakázku sociálního pracovníka
-• Cíl,
jak siúčel
připravit shrnutí případu pro PK
role zapisovatele
v PK
-• Informovaný
souhlas
•- Smlouva
prezenční listina
a
princip
důvěrnosti mediace
a mlčenlivosti v PK
o mediaci
/ poskytnutí
4 - PRŮBĚH PK

6. Fáze• vizualizační
a průběh mediace
techniky v příp. konferenci
- V závislosti na zvoleném mediačním stylu/přístupu je možné s účastníky probírat jednotlivé
fáze mediace, resp. její průběh. Bude zde probíráno, kdo řídí proces mediace, zda mají klienti
možnost ovlivnit průběh mediace, jakými fázemi mediace klienti procházejí. Součástí této
• práce také
se zapisovatelem
části budou
nácviky jednotlivých technik, které mediátor při své práci využívá a které
•
zvýraznění
důležitých
momentů
průběhu
PK
můžou být prakticky využitelné
i přivběžné
klientské
práci, např. pro OSPOD.
• pomoct v nalezení příležitost pro rozhodnutí
-• Propojení
s technikami + cvičení
zdůraznění různých scénářů
-• Pro
každousfázi
mediace 2 – 3 stěžejní techniky
jak pracovat
tichem
-• Držení
se kazuistiky
– soc.
na úsecích
rozhovoru
ukázat
využitíPKtechniky
jak pracovat
se zakázkou
pracovníka,
v situaci, kdy
se průběh
neubírá tím stejným směrem
5 -Výstup
UZAVÍRÁNÍ PK A ZÁPIS
7.
• pořizování
zápisu
nebo
protokolu
z případové
konference
- V závislosti
na tom,
zda
strany
dospěly
k dohodě
nebo nikoliv, se liší také výstup z mediace.
• základní pravidla pro sepsání výstupu z případové konference • zákonné požadavky, metodická
Současně
je pro výstup z mediace důležité, v jakém režimu se mediace odehrává, zda se jedná
doporučení pro vypracování výstupu z PK • uzavření PK s důrazem na úkoly a závazky do budoucna
o výkon
činnosti zapsaného
• zvýraznění
dalších krokůmediátora
po skončenínebo
PK mediační centrum, zda výstup musí reagovat na
očekávání
dalších
které jsou zapojeny
do systému interdisciplinární spolupráce
• návrat
k cílůmsubjektů,
PK – jejich vyhodnocení,
naplnění, atd.
• podepisování zápisu z PK
• mlčenlivost a důvěrnost po skončení PK
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Lektoři kurzu
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

4. Účastníci mediace – právně a prakticky

vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké škole,
praxe v oblasti
vzdělávání
(advokátní
komora,
MPSV),
tu, praxe všakdlouhodobá
v různých oblastech
mediace
může přinášet
možnosti
zapojení
dalších subjekdítěte
příslušník)
- Kdo jsou účastnící
- Kdo zastupuje a jedná jménem/v zájmu
Mgr. Robin Brzobohatý
- Účast dětí
- Účast advokátů
zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, bývalý vedoucí
- Jednatelé
společností
atd. ÚMPOD, lektor na vysoké škole, zkušební
mediačního
programu
- Současně lze při mediaci
účast
dalšího profesionála
mediaci: - Psychologa
komisař zvažovat
Ministerstva
spravedlnosti
pro zkouškuvmediátora
- Právního poradce
- Experta na danou problematiku
- atd.

5. První setkání se zapsaným mediátorem / předmediační rozhovor mimo zákon –
příprava mediace a jejích účastníků
- Bez ohledu na zvoleného mediátora probíhá s klienty zpravidla první setkání, které ještě
není mediací samotnou – tzv. předmediační rozhovor nebo první setkání se zapsaným
mediátorem. Účastníci budou v této části seznámení s tím, co je cílem takového setkání, jak
probíhá, co od něho můžou účastníci mediace
očekávat, kdo takový rozhovor provádí, k jakým právním krokům v rámci tohoto setkání
dochází
- Cíl, účel
- Informovaný souhlas
- Smlouva o mediaci / poskytnutí mediace
6. Fáze a průběh mediace
- V závislosti na zvoleném mediačním stylu/přístupu je možné s účastníky probírat jednotlivé
fáze mediace, resp. její průběh. Bude zde probíráno, kdo řídí proces mediace, zda mají klienti
možnost ovlivnit průběh mediace, jakými fázemi mediace klienti procházejí. Součástí této
části budou také nácviky jednotlivých technik, které mediátor při své práci využívá a které
můžou být prakticky využitelné i při běžné klientské práci, např. pro OSPOD.
- Propojení s technikami + cvičení
- Pro každou fázi mediace 2 – 3 stěžejní techniky
- Držení se kazuistiky – na úsecích rozhovoru ukázat využití techniky
7. Výstup
- V závislosti na tom, zda strany dospěly k dohodě nebo nikoliv, se liší také výstup z mediace.
Současně je pro výstup z mediace důležité, v jakém režimu se mediace odehrává, zda se jedná
o výkon činnosti zapsaného mediátora nebo mediační centrum, zda výstup musí reagovat na
očekávání dalších subjektů, které jsou zapojeny do systému interdisciplinární spolupráce
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