Práva a participace dítěte v agendách
ÚMPOD
Brno, 24. října 2016
Mgr. Ing. Martina Cirbusová

Základní informace o projektu
Název projektu:
Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní
ochranu dětí
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544
Doba realizace:
1. 4. 2016 – 31. 3. 2020
Podpořené osoby:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální
pracovníci, zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální,
rodinné nebo zdravotní problematice

Práva a participace dítěte v agendách ÚMPOD
Cíl
Zkvalitnění nabízených služeb prostřednictvím
posílení práv a participace dítěte v jednotlivých
agendách ÚMPOD.

Přínos
Změna paradigmatu od ochrany dítěte skrze jeho
vyloučení z rozhodování o jeho životě k
paradigmatu zapojení dítěte jako nositele
veškerých práv a názorů na jeho budoucnost.

Argumenty pro nezapojování
Nejčastější argumenty, které zaznívají na podporu
vyloučení dětí z rozhodování, jsou např.:
a) Děti jsou moc malé (rozuměj nezralé, hloupé
atd.) na to, aby rozhodovaly
b) Děti nevědí, co jednotlivé situace a rozhodnutí
skutečně znamenají
c) Zapojení dětí je příliš zatěžuje a ohrožuje
d) Děti mají být chráněny před konfliktem rodičů
e) Nevím jak dítě zapojit!

Očekávané přínosy projektu
•

Vyjasnění konceptu dítěte, resp. dítěte v mezinárodní rodině v
agendě ÚMPOD, jakým způsobem se zapojuje nebo by se
alespoň mělo zapojovat, do činností, které jsou náplní práce toho
kterého oddělení.

•

Komplexní úprava a standardizace postupů ÚMPOD v zajištění
práva dítěte být slyšeno

•

Vytvoření a implementace strategických a metodických
nástrojů, které budou dlouhodobě udržitelné i po skončení
projektu

•

Vytvoření mechanismů, které umožní účast dětí na
rozhodovacích procesech - metodický i praktický posun od
ochrany dítěte skrze jeho vyloučení z rozhodování o jeho životě k
posílení zapojení dítěte jako nositele veškerých práv a názorů na
svou budoucnost

Očekávané přínosy projektu
•

Podpora a zapojení dětí a mladých lidí do přijímání a hodnocení
přijímaných systémových opatření a jejich účast na tvorbě
takových opatření

•

Změna vize i filosofie ÚMPOD vycházející primárně z chápání
dítěte jako klíčového subjektu všech činnosti a rozhodnutí
ÚMPOD

•

Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků ÚMPOD v oblasti
slyšení dítěte a zjišťování názoru dítěte, zapojování a rozvíjení
možností dětí participovat na rozhodnutích, která se jich týkají. V
průběhu projektu dojde k posílení kompetencí min. u 25
pracovníků v přímé péči a dalších zaměstnanců

•

Vznik a rozvoj sítě spolupracujících institucí a organizací,
které budou podporovat a šířit dobrou praxi participace dětí na
rozhodování

Aktivity směřující k naplnění cílů projektu
- vzdělávací aktivity směřující k posílení a rozvoji
kompetencí zaměstnanců ÚMPOD
- aktivity směřující ke sdílení dobré praxe v
zahraničí
- aktivity směřující k tvorbě strategických
dokumentů
- aktivity k přenosu know-how
- aktivity
směřující
k
vytváření
sítě
spolupracujících subjektů!

Děkuji za pozornost

