
      

POZVÁNKA 
 

na workshop 

Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD  
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD“, 
vedený holandským lektorem René de Botem.  
 
René je konzultantem zaměřujícím na péči o mládež, spolupracuje s UNICEF a s organizací 
Knowledge factory, je zapojen do projektů zaměřených na proces deinstitucionalizace péče o děti 
a zavádění moderních přístupů do pěstounské péče v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Indii. 
Spolupracoval též s organizacemi v Polsku, Rumunsku a Moldávii a byl ředitelem Rotterdamského 
centra pro pěstounskou péči.  
 
Cílem školení je interaktivní formou podpořit sociální pracovníky v práci s ohroženými dětmi, 
rozšířit jejich vnímání celého systému OSPOD z pohledu dítěte a poskytnout argumenty 
k zodpovídání následujících otázek: 

 Jak vnímá dítě pěstounskou péči a jak ústavní péči? 

 Je pěstounská péče vhodná pro všechny děti? 

 Jaké jsou zkušenosti s pěstounskou péčí pro děti se specifickými potřebami v zahraničí? 

 Dokáží pěstouni naplnit potřeby dětí se specifickými potřebami? 

 Jakou podporu pěstouni potřebují, aby se mohli starat o děti se specifickými potřebami? 

 Jak mohou být pracovníci OSPOD pěstounům nápomocní? 

Setkání se koná v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 
dětí“ realizovaného MPSV. 
 
Komu je workshop určen?  
Akce je určena pracovníkům a pracovnicím OSPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.  
 
Termíny a místa školení: 
Vybrat je možné z dvou různých termínů:  
20. – 21. března 2018 v Ostravě, Hotel Nikolas, Nádražní 822/124  
(20. 3. od 9:30 do 17:00, 21. 3. od 9:30 do 15:00) 
4. – 5. dubna 2018 v Brně, City Apart hotel, Komárovské nábřeží 2  
(4. 4. od 9:30 do 17:00, 5. 4. od 9:30 do 15:00) 
 
 
 



      

Ubytování 
Ubytování je pro účastníky ve výše uvedených hotelech zdarma. V Ostravě je zajištěno ubytování 
v jednolůžkových pokojích, v Brně ve dvoulůžkových pokojích.  
 
Kapacita každého ze školení je omezena na 20 účastníků. V případě naplnění kapacity je 
preferována účast z různých OSPOD, místa budou rezervována podle okamžiku přihlášení. Školení 
je pro účastníky bezplatné. 
 
Závazné přihlášky společně s požadavkem na zajištění ubytování zasílejte na adresu 
jana.hoferova@mpsv.cz nejpozději do 12. března 2018. S případnými dotazy se obracejte na Bc. 
Lukáše Talpu: lukas.talpa@mpsv.cz. 
 
Těšíme se na Vaši účast. 

 
 

Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová 
odborná garantka klíčové aktivity Rozvoj NRP 
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