Program mezinárodní konference s názvem

Zjišťování názoru dítěte v soudní praxi
Datum:

17. – 18. 5. 2017

Místo konání:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (mapa zde)

1.

jednací den

8:00 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:30

Zahájení konference
Zdeněk Kapitán a Markéta Selucká
(ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, děkanka Právnické fakulty
MU)

9:30 – 10:00

Kay Tisdall
Název příspěvku: Questioning competence? Children’s rights to participation in
family law proceedings

10:00 – 10:30 Vladimír Polák
Název příspěvku:

Vztah mezi předmětem soudního řízení a zapojením dítěte do
rozhodovací činnosti soudu

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení
11:00 – 11:30 Deborah Fry
Název příspěvku:

Highlighting the “voice” of the child in reports to the court when
judicial decisions need to be made about parenting
arrangements after separation

11:30 – 12:00 Kateřina Šimáčková
Název příspěvku:

Dítě jako účastník řízení před Ústavním soudem
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12:00 – 12:30 Pavla Churavá
Název příspěvku:

Možnosti a příklady zajištění participačních práv dítěte před
soudem

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 15:00 Workshopy – viz níže
15:00 – 15:30 Přestávka na občerstvení
15:30 – 16:00 Peter Guráň
Název příspěvku:

Skúsenosti Výboru OSN pre páva dieťaťa s implementáciou
čl. 12 Dohovoru

16:00 – 16:30 Eva Petrová
Název příspěvku:

Participační práva dítěte z pohledu Evropského soudu pro
lidská práva

16:30 – 17:00 Robert Dobrovodský
Název příspěvku:

K právnym a neprávnym aspektom implementácie
participačného práva dieťaťa v reforme slovenského práva

17:00 – 17:30 Uzavření prvního jednacího dne
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2.

jednací den

8:00 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:30

Zdeněk Kapitán
Název příspěvku:

9:30 – 10:00

Participační práva dětí a sociálně-právní ochrana dětí aktuální systémový pohled

Iskra Pancheva a Darina Yordanova
Název příspěvku:

The child in the Court - participation in civil court proceedings
in Bulgaria

10:00 – 10:30 Marta Zavadilová
Název příspěvku:

Názor dítěte v Evropské unii

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení
11:00 – 11:30 Eva Zakouřilová
Název příspěvku:

Vedení rozhovoru s dítětem v praxi OSPOD pro potřeby
soudu

11:30 – 12:00 Zlata Brůžková, Nancy Maquire
Název příspěvku:

Práva a možnosti dětí a mladých dospělých se
znevýhodněním zapojit se do rozhodování o sobě samých:
zkušenosti z praxe z UK a ČR

12:00 – 12:30 Desiree de Yongh
Název příspěvku:

Connect in Divorce

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:00 Jana Lorencová
Název příspěvku:

Výslech dítěte před soudem, a co bude následovat pro dítě
dál?

14:00 – 14:30 Alena Mátejová
Název příspěvku:

Participačné práva dieťaťa v aplikačnej praxi Komisára pre
deti v Slovenskej republike
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14:30 – 15:00 Martina Cirbusová
Název příspěvku:

Kriticky k Úmluvě o právech dítěte

15:00 – 16:30 Ukončení druhého jednacího dne
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Workshopy
WS 1: Vedení rozhovoru s dítětem v praxi OSPOD pro potřeby soudu
Eva Zakouřilová
jednací jazyk: čeština
Anotace:
Sociální pracovníci se často setkávají s tím, že potřebují vést kvalitní rozhovor s dětmi. Zjišťují
v něm pak nejen jejich názor, ale též jejich představy, pocity, přání, potřeby, obavy i starosti, které
je trápí.
Rozhovor pak nemusí zůstat jen jedinou metodou, i když vždy zůstane tzv. „alfou omegou“. Při
vhodném použití a zapojení některých jiných, speciálních technik může být podpořena jeho
efektivita, citlivost k dětem, rozšíření spektra různých témat, o kterých je možné s dítětem
odlišného věku hovořit, i možnosti vyhodnocování. V průběhu praktického workshopu budou
názorně představeny různé varianty, jak můžeme pro práci a rozhodování soudu získat od dítěte
cenné informace.

WS 2: Interaktivní nástroje pro zjišťování názoru dítěte – v rámci SPOD
Zlata Brůžková
jednací jazyk: čeština
Anotace:
Workshop přináší teoretické znalosti a dává možnosti získat dovednosti, jak prakticky zapojit děti,
které zažívají obtížné situace a děti se znevýhodněním do procesu vyhodnocování potřeb dítěte.
Prezentované nástroje a postupy pomáhají a zapojují děti do rozhodování, které probíhá v rámci
sociálně právní ochrany dítěte.
Workshop nabízí účastníkům využití konkrétních praktických metod a postupů v přímé práci s
dětmi. Kreativní bedna, Jednostránkový profil dítěte, Pracovní archy. Účastníci si z workshopu
odnesou zážitek, jak lze s těmito nástroji pracovat a zároveň dostanou k dispozici návody a
pomůcky.
Účastník workshopu získá základní vhled do problematiky zapojování dětí během procesu
vyhodnocování potřeb a rozhodování o věcech, které se jich týkají. Je schopen aktivně podpořit
děti, v rozhovoru, zapojit je do získávání informací a využívá k tomu nástroje a znalosti nabyté z
workshopu.
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WS 3: Practical Tips for Talking to Children
Deb Fry
jednací jazyk: angličtina (nebude tlumočeno)
Anotace:
In Australia, a “family report” will always be prepared for the court by a social scientist who has met
with the child when a matter reaches final hearing. These reports convey to the court the child’s
views and perspectives and place the views within the family context in which the child lives.
This workshop will provide advice about what to do and what not to do when interviewing and
assessing children whose parents are in dispute about their parenting arrangements after
separation.

WS 4: Children affected by domestic abuse: how do we ensure their views are duly
considered, in parental disputes in family law proceedings?
Kay Tisdall
jednací jazyk: angličtina (nebude tlumočeno)
Anotace:
There is increasing recognition that children are affected by domestic abuse between their parents,
to the children’s detriment. This is particularly evident in disputed parental contact in family law
proceedings, where professionals and courts often struggle with how to ensure children’s views
and rights more generally are not lost within problematic parental relationships. This workshop will
share evidence from children and young people, affected by domestic abuse, on the Scottish
family law system, the barriers commonly experienced, and recent promising initiatives to improve
children’s experiences.

WS 5: Directly from the source; a workshop given by young (experience) experts about divorce in
the courtroom

Desiree de Jongh
jednací jazyk: angličtina (nebude tlumočeno)
Anotace:
A workshop led by two young (experience) experts who will share their story, insights and tips for
any professional working with children from divorced parents. Afterwards there will be a unique
opportunity to ask questions to them on a very personal level, so that one can truly understand the
experience of a child during a divorce that has been fought out in the courtroom.
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