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Kancelář veřejného ochránce práv 

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

Poznatky veřejného ochránce práv ze šetření 

v oblasti náhradní rodinné péče 

který se koná online 8. prosince 2020 

prostřednictvím Lifesize1 
z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně 

pro Moravskoslezský kraj 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům a účastnicím (zejména pracovníkům a pracovnicím orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí Moravskoslezského kraje) možné problematické oblasti, se kterými 
se ochránce často setkává při řešení podnětů v oblasti náhradní rodinné péče. 

Kazuistiky, zjištění a doporučení ochránce prezentují právničky Kanceláře veřejného ochránce 
práv. 
Pozornost bude věnována především následujícím tématům: 

 pěstounská péče na přechodnou dobu a možnost jejího opakování; 

 kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou; 

 dávky pěstounské péče; 

 příbuzenská pěstounská péče. 

Účast na semináři je bezplatná, kapacita je však omezená, proto prosíme o přihlášení maximálně 
1 osoby za instituci. 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do středy 2. prosince 2020. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Dotazy k tématu je možné zasílat do středy 2. prosince 2020 na adresu ille@ochrance.cz. 
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@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.  

 
                                                        
1 Pro připojení k semináři účastníkům a účastnicím postačí internetový prohlížeč Google Chrome. 
2 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM3 
 

8. prosince 2020 
 

09:30 – 10:00 Přihlášení a prezence účastníků a účastnic 

10:00 – 10:30 Rozbor stanoviska VOP k ústavní stížnosti – opakování pěstounské péče 
na přechodnou dobu 

Kontakt dítěte v NRP s rodinou 

10:30 – 10:40 Diskuse 

10:40 – 11:35 Poznatky VOP ze šetření v oblasti náhradní rodinné péče  

Kazuistiky VOP 

11:35 – 11:45 Diskuse 

11:45 – 12:00 Přestávka  

12:00 – 12:50 Příbuzenská pěstounská péče 

Kazuistiky VOP  

12:50 – 13:00 Závěrečná diskuse a shrnutí 

 

 

                                                        
3 Změna programu vyhrazena. 


