Kancelář veřejného ochránce práv
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Poznatky ze systematických návštěv zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc
který se koná online 18. listopadu 2020
prostřednictvím Lifesize1
z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně
pro vybrané kraje ČR
Cílem semináře je přiblížit účastníkům a účastnicím (zejména pracovníkům a pracovnicím zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc) možné problematické oblasti, se kterými se ochránce nejčastěji
setkával během série návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Tyto návštěvy ochránce vykonává v rámci své činnosti jako tzv. národního preventivního mechanismu.
Jejich účelem je prevence špatného zacházení.2
Zjištění a doporučení ochránce prezentují právníci a právničky Kanceláře veřejného ochránce práv.
Pozornost bude věnována především následujícím tématům:


pomoc dítěti a rodině;



kontakt dítěte s rodinou;



psychologická pomoc dítěti.

Účast na semináři je bezplatná, kapacita je však omezená, proto se z každého zařízení může zúčastnit
maximálně 1 osoba.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem:
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ3, a to nejpozději do pondělí 26. října 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Tereza Hanelová (tel. 542 542 337, hanelova@ochrance.cz).
Seminář je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně
lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001.
Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím
Ministerstva financí ČR.
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Pro připojení k semináři účastníkům a účastnicím postačí internetový prohlížeč Google Chrome.
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Na základě ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů.
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.
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RÁMCOVÝ PROGRAM4
18. listopadu 2020
09:25 – 09:45 Přihlašování a prezence účastníků a účastnic
09:45 – 10:00 Systematické návštěvy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody KVOP


účel a průběh systematických návštěv

10:00 – 10:40 I. blok
Odbor rodiny, zdravotnictví a práce KVOP


spolupráce s OSPOD



práce s rodinou

10:40 – 10:50 Přestávka
10:50 – 11:30 II. blok
Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody KVOP


kontakt dítěte s rodinou



samostatné vycházky

11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 12:40 III. blok
Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody KVOP


psychologická pomoc dítěti



multidisciplinární spolupráce

12:40 – 13:00 Závěrečná diskuse
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Změna programu vyhrazena.
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