XIX. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ
AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ
25. - 26. 9.2019 Brno
Záštitu převzala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
AKTUÁLNÍ VERZE PROGRAMU K 7. 6. 2019
Hlavním tématem zahajovacího dne semináře budou teze k připravované novelizaci zákona 359/99 –
o prezentaci jednáme s příslušným odborem MPSV.
V rámci květnového Fóra rodinné politiky organizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v Brně
oznámili zástupci ústředního orgánu přípravu další novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
teze budou dle sdělení MPSV zveřejněny v měsíci září.
Veřejná ochránkyně práv se bude věnovat podrobně nálezu ústavního soudu k nejlepšímu zájmu
dítěte při rozhodování o pěstounské péči.
WORKSHOPY a TÉMATICKÉ SKUPINY:
KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI MŮŽE VYBRAT Z DVOUDENNÍ NABÍDKY
STŘEDA 13:30 – 18:00 A ČTVRTEK 8:30 – 13:00
Jak vést profesionální rozhovor s dítětem (akreditovaný workshop MPSV – 8 hodin)
PhDr. Lenka Průšová, Mgr. Tomáš Řezníček
Základy podpory zdravé identity dítěte při práci s jeho minulostí (akreditovaný workshop MPSV – 6
hodin)
Mgr. Eva Pávková
Úvod do tématu vztahové vazby (akreditovaný workshop MPSV – 6 hodin)
Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D
Děti a konflikty (workshop)
Mgr. Milan Pilát, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D, Mgr. Dora Salaqardová
Mezinárodní osvojení (zprostředkování a předávání dítěte do mezinárodního osvojení, tematický
seminář) DOPORUČENO PRO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU a DOPROVÁZEJÍCÍ ORGANIZACE
Odborní pracovníci ÚMPOD
ČTVRTEK 26. 9. 2019
13:00 – 15:00
DISKUSNÍ FÓRUM
Mgr. Petr Sedlák, Ph.D
– aktuální situace - vývojové trendy
– otevřené osvojení – nezprostředkované osvojení
– tzv. přímá adopce
– surogátní mateřství
– specifika mezinárodní ho osvojení -zprostředkování, seznamování, postadopční servis
– ADOPČNÍ CENTRUM - profesionální doprovázení adoptivních rodičů a adoptovaných dětí

SEMINÁŘ JE ORIGINÁLNÍ
- strukturovaný vzdělávací program pro profesionály v oblasti sociálně právní ochrany dětí
- zahrnuje prvky konferenční, vzdělávací, zážitkové a interaktivní
- nabízí diskusi a sdílení
- je multidisciplinární – propojuje pracovníky napříč celou SPOD
SEMINÁŘ JE KONCEPCE
- je zaměřen výhradně na dítě a jeho nejlepší zájem
- přispívá k celostátní diskusi o koncepci péče o ohrožené děti
- předkládá zahraniční zkušenosti a multidisciplinární pohledy
- zabývá se vizemi, výhledy a plány v oblasti SPOD
- součástí jsou vzdělávací programy a workshopy akreditované MPSV
- je místem pro profesionální setkání, koncepci, reflexi a inspiraci
SEMINÁŘ JE TRADICE
- každý rok ve stejnou dobu vždy poslední středu a čtvrtek v měsíci září je možné se ponořit do
tématu SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, získat aktuální informace, absolvovat 6 – 12 hodin
akreditovaného vzdělávaní, diskutovat a sdílet s kolegy
- od roku 2001 reflektuje situaci v oblasti náhradní rodinné péče
- od roku 2008 sleduje systematicky transformační proces a změny v systému SPOD
- z každého ročníku je zpracován sborník
Změna programu vyhrazena.
PhDr. Eva Rotreklová
odborný garant semináře
Brno, červen 2019

