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Představení projektu
Název projektu:
Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Doba realizace:
3. 9. 2012 – 30. 11. 2015
Cíl:
Zlepšení

vertikální

informovanosti

a

a

horizontální

spolupráce

mezinárodněprávní ochran dětí v Evropě.

komunikace,

mezi

aktéry

Zaměření projektu
SEKCE 1:
Rozvoj v oblasti zprostředkování osvojení do/ze
zahraničí, s cílem získání a přenosu zkušeností od
zahraničního partnera, který má v této oblasti dlouhodobě
úspěchy.
SEKCE 2:
Rozvoj v oblasti mezinárodní mediace, s cílem zvýšení
efektivnosti strategií a politik (UMPOD) v oblasti
mezinárodní rodinné mediace.
SEKCE 3:
Nastavení spolupráce ústředních orgánů, s cílem
vytvořit tematickou síť spolupracujících ústředních orgánů
v Evropě.

Zaměření projektu
SEKCE 4:
Zavedení Cochemského modelu do praxe, s cílem
nastavit interdisciplinární spolupráci při ochraně dětí v
případech s mezinárodním prvkem.
Doba realizace: květen 2014 – listopad 2015
Stálá pracovní skupina:
Garantka sekce 4, mentorka sítě rodičovských sporů,
mentorka únosové sítě, advokát, sociální pracovník,
soudkyně, mediátorka, sociální antropoložka, psycholog,
specialista na mezinárodní právo soukromé, specialista na
občanské právo, specialista na rodinné právo, specialista
na mezinárodní právo rodinné

Aktivity sekce 4
• Úvodní
interaktivní
setkání – identifikování
problémových okruhů interdisciplinární spolupráce

• Kontaktní setkání – 18 tematicky zaměřených setkání,
kterých účelem bylo rozklíčovat dílčí specifické obtíže
se zavedením interdisciplinární spolupráce u
jednotlivých profesí, které se podílejí na řešení
rodičovského konfliktu
• Ad hoc setkání – řešení konkrétních případů s
mezinárodním prvkem a jejich modelace do
interdisciplinární sítě
• Konference – Cochemská praxe v ČR, Zájem dítěte
pohledem soudní praxe, Závěrečná konference
• Stáž v Mnichově

Výstupy projektu
Metodika dobré praxe.
Praktická příručka pro řešení rodičovských konfliktů
(nejen) s mezinárodním prvkem.
1. Obecná část - je zaměřená na komunikaci a spolupráci,
specifika práce s dítětem
s mezinárodními rodinami

a

doporučení

pro

práci

2. Speciální část - je zaměřená na jednotlivé profese a
rodiče. V konkrétních bodech je zde uveden soubor
opatření, který mohou jednotlivé profese využít při
efektivním řešení rodičovského konfliktu - ať už z pohledu
toho co jim umožňuje zákon nebo z pohledu principů
interdisciplinární spolupráce.

3. Návrh legislativních změn - stěžejní problémy, které
v současné době brání nastavení interdisciplinární
spolupráce v podobě, která by byla pro dítě nejvhodnější

Děkuji za pozornost.

