Lumos vás srdečně zve na seminář

„Sociálně-právní ochrana dětí v psychiatrické nemocnici“
Seminář se koná pod záštitou
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
Cílem semináře je zlepšit spolupráci mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a pracovníky
psychiatrické nemocnice a tím zlepšit situaci hospitalizovaných dětí, které jsou či mohou být pobytem
mimo rodinu ohroženy.
Seminář se zaměří na témata související s ochranou práv dětí v psychiatrické nemocnici. Na
semináři vystoupí právnička s tématem společného pobytu dítěte s rodičem v psychiatrické
nemocnici, věnovat se bude také otázce udělování souhlasu s umístěním dítěte do psychiatrické
nemocnice. Dále sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí představí téma ohrožené
dítě dle § 6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a možnosti spolupráce. Na téma spolupráce
nemocnice s rodinou se zaměří psycholog s praxí v psychiatrické nemocnici, téma náhradní rodinné
péče představí metodička organizace Rozum a cit. Více informací k obsahu semináře je uvedeno
v přiloženém programu.
Seminář je určen:
- sociálním pracovníkům v psychiatrických nemocnicích, kteří pracují s dětmi,
- vedoucím pracovníkům a terapeutům psychiatrických nemocnic,
- pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů.
Termín konání:
20. 6. 2016 od 9,30 do 15 hodin
Místo konání:
Velká aula Vyšší odborné školy Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Seminář je pro účastníky zdarma.
Pro účastníky je zajištěn lehký oběd a občerstvení během dne.
Přihlášku s požadovanými údaji zasílejte emailem na pavla.lopatkova@wearelumos.org do 3.
6. 2016.
V přihlášce uveďte: jméno, příjmení – název vaší organizace – kontaktní e-mail – kontaktní telefon

Program semináře
9,30 - 10,30

Spolupráce psychiatrické nemocnice s orgánem sociálněprávní ochrany dětí:
 signály, kdy je dítě ohrožené a je potřeba kontaktovat
orgán sociálně-právní ochrany dětí
 vyhodnocování situace dítěte a individuální plán
ochrany dítěte v kontextu pobytu dítěte v léčebně,
 multidisciplinární spolupráce
koordinace případu a případové konference

Mgr. Světluše
Kotrčová,
vedoucí OSPOD
Magistrátu
města Hradec
Králové

10,30 – 10,45

PŘESTÁVKA NA KÁVU

10,45 – 12,15

Umisťování dětí do psychiatrické nemocnice z hlediska práva
 společná hospitalizace dítěte a rodiče při pobytu
v psychiatrické léčebně
 udělování souhlasu s umístěním dítěte do léčebny
(souhlas dítěte, rodiče, soudu)
 zajištění pravidelného kontaktu dítěte s rodičem při
pobytu v léčebně

12,15 – 12,45

OBĚD

12,45 – 13,30

Význam spolupráce dítě – psychiatrická nemocnice – rodina:
 zapojení rodičů do řešení situace dítěte

Mgr. Jan
Betlach,
psycholog
psychiatrické
nemocnice
Dobřany

13,30 – 14,15

Náhradní rodinná péče v kontextu dětí v psychiatrické
nemocnici:
 kontext náhradní rodinné péče v ČR (osvojení,
dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na
přechodnou dobu)
 práva a povinnosti náhradních rodičů
 role náhradních rodičů v kontextu pobytu dítěte
v psychiatrické nemocnici

Mgr. Lucie
Salačová,
metodička
služeb Rozum a
Cit

14,15 – 15,00

Diskuse

Mgr. Zuzana
Durajová,
právnička Ligy
lidských práv

