Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Vás zve na workshop na téma

Rodina a zdraví (spolupráce aktérů): 26. 10. 2021
Akci pořádá Agentura v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/15_030/0000605.
Účastníci a účastnice se seznámí s působností veřejného ochránce práv, především v oblasti rodiny a zdraví, s postupem při podávání stížností a s
publikační činnosti ombudsmana, včetně ukázky, jak najít případy, kterými se ombudsman zabýval. Seminář se dále zaměří na spolupráci neziskových
organizací s OSPOD a lékaři, vymezení působnosti OSPOD a definice tzv. ohrožených dětí, mj. včetně kontextu nahlašování neočkovaných dětí
na OSPOD lékaři. V neposlední řadě se dotkne i konkrétnějších témat jako je očkování dětí, odškodnění nezákonné sterilizace či právo na nepřetržitou
přítomnost zákonného zástupce či osoby blízké pacientu.
Pozornost bude věnována také diskuzi a praktickým poznatkům účastníků a účastnic k nastolenému tématu.
Workshop bude probíhat online v tomto termínu:

26. 10. 2021

09:00-12:30

prostřednictvím platformy Lifesize (postačí mít prohlížeč Google Chrome) z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
(registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Vzdělávací akce pod odkazem Rezervace).
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě, a to nejpozději do neděle 24. října 2021.
Kontaktní osoba:
Dotazy k tématu je možné zasílat do neděle 17. října 2021 na adresu petra.dostalova@ochrance.cz.
Případné dotazy k registraci směřujte na barbora.vitkova@ochrance.cz.

Program1 26. 10. 2021
08:45 – 09:00

Přihlášení účastníků a účastnic

09:00 – 09:30

Působnost veřejného ochránce práv na úseku ochrany zdraví a sociálně-právní ochrany dětí
(vymezení, stížnostní mechanismus, Evidence stanovisek ochránce, publikační činnost)

09:30 – 10:00

Vymezení působnosti OSPOD a definice tzv. ohroženého dítěte

10:00 – 10:30

Spolupráce OSPOD, NNO, zdravotníků

10:30 – 11:00

Hlášení nenaočkovaných dětí na OSPOD

11:00 – 11:30

Očkování dětí

11:30 – 12:00

Odškodnění za nezákonné sterilizace

12:00 – 12:30

Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce či osoby blízké pacientu

1

Změna programu vyhrazena

Přednášející
Workshop bude vést:
Mgr. Petra Dostálová a Mgr. et Mgr. Barbora Jechová
právničky Kanceláře veřejného ochránce práv

