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

Interdisciplinární spolupráce
v mezinárodněprávní ochraně dětí
Kolaborativní workshop pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Datum:

24. 1. 2019

Místo konání:

Hotel Vista Brno
Hudcova 72
621 00 Brno, mapa zde

Registrace:

Do 20. 1. 2019 vyplňte online přihlašovací formulář zde.

Předběžný program:
8:30 – 9:00

Prezence

9:00 – 10:00

Otevření workshopu a přehled agend ÚMPOD (Němcová)
Kolizní opatrovnictví - zmocňování a spolupráce s OSPOD, zapojování
dítěte, práce s rodinou (Němcová, Šindler)
Hodnoty participace dětí (Brzobohatý)

10:00 – 10:30

Otázky a odpovědi, sdílení praxe

10:30 – 10:45

Přestávka

10:45 – 11:30

Mediace a účast dětí v mediaci (Brzobohatý)
Práce dětského specialisty při zapojování dětí do rozhodování (Bouša)

11:30 – 12:00

Otázky a odpovědi, sdílení praxe

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

13:00 – 14:00

Aktuální otázky mezinárodního osvojení (Javorová, Bouša)
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14:00 – 14:30

Otázky a odpovědi, sdílení praxe

14:30 – 14:45

Přestávka, přesun na workshopy

14:45 – 16:30

Workshopy
1. Workshop: Kazuistiky mezinárodního únosu dětí, legálního
přemístění dětí, kolizního opatrovnictví a repatriace dítěte
(Němcová, Šindler)
2. Workshop: Komunikace s dítětem – techniky, metody, limity
(Bouša, Trávníková)

16:30 – 16:45

Diskuse, závěrečné shrnutí workshopu

Co je pro Vás připraveno
-

Seznámíme se s agendami Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Prodiskutujeme postupy při řešení kolizního opatrovnictví a mezinárodního osvojení
Máme v zásobě i diskusi k mezinárodním únosům, možnostem legálního přemístní a
repatriacím
Rozebereme naše i Vaše zkušenosti s řešením případů v těchto agendách
Budeme sdílet praxi při zapojení dětí do rozhodování o dětech
Rozeberme praxi při komunikaci s dětmi

Co můžete čekat
-

Aktivní práci ve skupinkách
Diskusi nad tím, co Vás zajímá

S čím odejdete
-

Nasdílíte vlastní i cizí praxi
Načerpáte inspiraci pro řešení svých případů
Získáte kontakty na osoby, které Vám mohou při řešení případů pomoci
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Lektoři:
Mgr. Robin Brzobohatý, sociální pracovník (oddělení psychologů)
Mgr. Ondřej Bouša, vedoucí psycholog (oddělení psychologů)
JUDr. Iveta Němcová, právnička (oddělení právní pomoci)
Mgr. Miroslav Šindler, právník (oddělení právní pomoci)
Mgr. Kateřina Javorová, právnička (oddělení mezinárodních adopcí)
Mgr. Alice Trávníková, psycholožka (oddělení psychologů)
Organizační informace:
Na odpolední workshopy se bude možné přihlašovat při prezenci.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Bc. Alžbětu Kubišovou alzbeta.kubisova@umpod.cz.
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