Kancelář veřejného ochránce práv
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Sociální kuratela pro děti a mládež
a OSPOD v roli procesního opatrovníka dítěte
který se koná 7. října 2021
ve školicích prostorách
hotelu Hluboký dvůr v Hrubé Vodě
pro Olomoucký kraj
Cílem semináře, který je určen zejména zástupcům a zástupkyním Krajského úřadu a sociálním
pracovníkům a pracovnicím zařazeným k výkonu sociálně-právní ochrany na úřadech obcí
s rozšířenou působností v Olomouckém kraji, je prezentovat účastníkům a účastnicím
poznatky ochránce k tématu procesního „kolizního“ opatrovnictví vykonávaného orgány
sociálně-právní ochrany dětí s uvedením příkladů dobré praxe.
Seminář se zaměří i na prezentaci kazuistiky šetření ochránce ve věci výkonu sociální kurately
pro děti a mládež.
Pozornost bude věnována také diskuzi a praktickým poznatkům účastníků a účastnic
k nastolenému tématu.
Účast na semináři je bezplatná, kapacita je však omezená, proto o účasti rozhoduje datum
přihlášení.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 30. září 2021.
Dotazy k tématu je možné zasílat do čtvrtka 30. září 2021 na adresu kosik@ochrance.cz.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Vítková (barbora.vitkova@ochrance.cz).
Zjištění, doporučení a kazuistiky ochránce prezentují právníci Kanceláře veřejného ochránce
práv.
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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Registrační formuláře k aktuálně nabízeným vzdělávacím akcím jsou umístěny na stránkách www.ochrance.cz
v sekci Vzdělávací akce pod odkazem Rezervace.
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RÁMCOVÝ PROGRAM2
7. října 2021
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09:30 – 10:00

Prezence účastníků a účastnic

10:00 – 12:00

Sociální kuratela pro děti a mládež
Výkon procesního opatrovnictví
Kazuistiky veřejného ochránce práv

12:00 – 12:30

Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:00

Dotazy účastnic a účastníků, diskuze

Změna programu vyhrazena.
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