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 v Olomouckém kraji

Datum:
Místo konání:

28. února a 1. března 2018
Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc
(49°35'28.0"N 17°14'36.6"E)

Program:
První jednací den - 28. února 2018
8:30 až 9:00

Prezence

9:00 až 10:00

Úvod, přehled agend UMPOD, participační praxe v agendách UMPOD
(Nováková)

10:00 až 12:30

Osvojení z ČR do ciziny - zejména spisová dokumentace dítěte,
podmínky osvojitelnosti dítěte (Jonášková)
Aktuální otázky mezinárodního osvojení (Nováková)
Mechanismy práce s dítětem v mezinárodním osvojení (Bouša)

12:30 až 13:00

Oběd

13:00 až 15:30

Mezinárodní únosy, výkon práva styku (Kundratová)
Práce psychologa v agendě mezinárodních únosů dětí (Bouša)
Mediace a účast dětí v mediaci (Brzobohatý)

15:30 až 17:30

Diskuse, závěrečné shrnutí dne

1/2

Druhý jednací den - 1. března 2018
8:45 až 9:00

Prezence

9:00 – 10:00

Hodnoty participace dětí (Brzobohatý)

10:00 – 12:00

Workshopy
1. Workshop: Kazuistiky mezinárodního únosu dětí a relokace dítěte
(Kundratová, Nováková)
2. Workshop: Komunikace s dítětem – techniky, metody, limity
(Bouša, Trávníčková)

12:00 až 12:30

Oběd

12:30 až 14:00

Kolizní opatrovnictví - zmocňování
zapojování dítěte (Nováková, Bouša)

14:00 až 15:00

Repatriace, nezletilí bez doprovodu (Fialová Ráčilová, Nováková)

15:00 až 16:00

Možnosti síťování služeb v Olomouckém kraji – Kulatý stůl

16:00 až 17:30

Diskuse, závěr setkání

a

spolupráce

s OSPODy,

Lektoři:
Mgr. Robin Brzobohatý, sociální pracovník oddělení psychologů
Mgr. Ondřej Bouša, vedoucí oddělení psychologů
Mgr. Andrea Fialová Ráčilová, právnička oddělení právní pomoci
Mgr. Petra Jonášková, právnička oddělení mezinárodních adopcí
Mgr. Alžběta Kundratová, právnička oddělení právní pomoci
JUDr. Markéta Nováková, zástupkyně ředitele
Mgr. Michaela Trávníčková, sociální pracovník oddělení psychologů
Organizační informace:
Na workshopy konané druhý jednací den se bude možné přihlašovat během prvního
jednacího dne
S případnými dotazy ohledně programu se obracejte na Mgr. Alžbětu Kundratovou,
alzbeta.kundratova@umpod.cz
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