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XX. celostátní seminář 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI  

SEPAROVANÉ OD RODIČŮ 

              

               „Dvacet let se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí“  

                                                

                                                 Brno, 23. - 24. 9. 2020 

                       Administrativní a školicí centrum KÚ JmK, Cejl 73 

                                                          

PROGRAM 

 

Středa 23. 9.  2020 

 

od 09:00  Prezence účastníků 

 

10:00 – 12:30     Zahájení semináře 

   PhDr. Eva Rotreklová, TRIADA-Poradenské centrum  

  

Aktuální otázky náhradní rodinné péčez pohledu MPSV    

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné 
politiky a ochrany práv dětí 
JUDr. Zuzana Zárasová  
vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče 

       

Praktická zkušenost Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí s participací a reflexe v zákoně o sociálně 

právní ochraně dětí“ 

JUDr. Ing. Zdeněk Kapítán, Ph.D., Úřad pro mezinárodně právní 
ochranu dětí  

 

Dvacet let zákona o sociálně-právní ochraně dětí  

PhDr.,Bc. Miloslav Macela  
 

Dvacet let zákona o sociálně-právní ochraně dětí a 

sanace rodiny      

Věra  Bechyňová, DiS.,  STŘEP, České centrum pro sanaci rodiny 

 

Dvacet let zákona o sociálně-právní ochraně dětí a 

náhradní rodinná péče                      

                        Ph.Dr. Eva Rotreklová, TRIADA-Poradenské centrum 
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12:30 - 13:30   PŘESTÁVKA - OBČERSTVENÍ    

  

13:30 - 18:30 Vzdělávací programy s akreditací MPSV  

                           dle výběru účastníků  
          

„Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role 

klíčového pracovníka“  (5 hodin ) 

                       Lektor: PhDr., Bc. Miloslav Macela 

 

„Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte“ (5 hodin) 

   Lektorky: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Taťána Šimečková 

 

„Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou - úvod do tématu“  

(5 hodin)  

  Lektorka: Mgr. Danka Pukancová 

   
„Úvod do specifik sociální práce s traumatizovanými klienty“ (6hodin) 

   Lektorka: Mgr. Eva Pávková 
 

 

Každý účastník si bude vybírat jeden vzdělávací program na středu odpoledne a jeden 

na čtvrtek dopoledne. Za každý absolvovaný vzdělávací program obdrží osvědčení 

v rozsahu dle akreditace. 

Rezervace na jednotlivá témata bude od 1. 9. 2020 prostřednictvím webového portálu 

REENIO. Všem přihlášeným bude zaslán odkaz.  
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Čtvrtek 24. 9. 2020 

 

08:00 - 12:45 Vzdělávací programy s akreditací MPSV  

                           dle výběru účastníků  
          

 

„Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou - úvod do tématu“  

(5 hodin)  

  Lektorka: Mgr. Danka Pukancová 

   
„Úvod do specifik sociální práce s traumatizovanými klienty“ (6hodin) 

   Lektorka: Mgr. Eva Pávková 

 
„Jedno dítě a dvě rodiny“  (6 hodin) 

              Lektoři: Mgr. Gabriela Lockerová, Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D. 

 

 

12:45 - 13:30   PŘESTÁVKA - OBČERSTVENÍ    
 

 

13:30 - 15:00     Panelová diskuse: 

 

„Výkon SPOD v soudních řízeních podle zákona o 

zvláštních řízeních soudních“  

                    

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. a přizvaní experti 
 

JUDr. Renáta Šínová, JUDR. Zuzana Zárasová,  
Mgr. Hana Zaplatílková, Mgr. František Dolíhal 

 

 15:15   Závěr semináře 

 

 

Kromě osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů obdrží účastník 

osvědčení za 5 hodin vzdělávání – společný úvod a závěr semináře. 

Program semináře může být aktualizován, rozšířen a doplněn s ohledem na aktuální 

situaci a přijetí účasti dalších expertů a lektorů. Změny budou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách www.triada-centrum.cz/seminar.  

http://www.triada-centrum.cz/seminar

