
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 

 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

 

Sourozenci v pěstounské péči  
 

který se koná 

dne 30. května 2017 

 

v malém konferenčním sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Pro ochránkyni je spolupráce s krajskými úřady velmi důležitá a přínosná. První část kulatého 
stolu bude věnována prezentaci dat, která ochránkyni v loňském roce poskytly krajské úřady 
ve věci umisťování sourozenců do pěstounské péče. Druhá část kulatého stolu bude zaměřená 
na praktickou stránku pěstounské péče u sourozenců, včetně kazuistik ochránkyně.  

 
Kulatý stůl je určen pro pracovnice a pracovníky krajských úřadů, kteří se zabývají náhradní 
rodinnou péčí. V diskusi bude proto kladen důraz na sdílení jejich zkušeností se svěřováním 
sourozenců do pěstounských rodin. 

 
Týden před konáním kulatého stolu obdrží účastníci seznam témat k diskusi. 

 
Účast na kulatém stole je bezplatná. Z kapacitních důvodů prosíme každý krajský úřad o vyslání 
maximálně dvou zástupců. 

 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do úterý 23. května 2017. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.  

 
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Občerstvení, včetně oběda, je zajištěno. 
 

 

 

                                                           
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

30. května 2017 
 
09:30 – 10:00 registrace účastníků a účastnic 

 

10:00 – 10:15 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové 

 

10:15 – 11:30 Sourozenci v systému pěstounské péče, diskuse 

 Hana Zaplatílková 

 

11:30 – 12:15 přestávka na oběd 

 

12:15 – 13:30 Sourozenci v systému pěstounské péče II., diskuse 

 Hana Zaplatílková 

 

13:30 – 13:45 přestávka na kávu 

 

13:45 – 14:15 Pěstounská péče v Moravskoslezském kraji 

 Kateřina Sokolová, Anna Lazecká 

 

14:15 – 14:35 Kazuisktiky ochránkyně 

 Klára Ille 

 

14:35 – 15:00 Judikatura ESLP týkající se sourozenců v náhradní rodinné péči 

 Eva Petrová 

 

15:00 – 15:30 Diskuse, shrnutí 


