Kancelář veřejného ochránce práv
ve spolupráci s

Krajským úřadem Ústeckého kraje
si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář

Výkon veřejného opatrovnictví
který se koná

dne 23. září 2015
v konferenčním sále

Krajského úřadu Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Budova „A“, 2. NP1
Cílem semináře je představit účastníkům, zejména pracovníkům pověřeným výkonem funkce
veřejného opatrovníka, dosavadní poznatky veřejné ochránkyně práv z oblasti veřejného
opatrovnictví.
Teoretická část semináře bude zaměřena na vymezení právního rámce pro výkon opatrovnictví,
zejména pak s ohledem na práva o povinnosti opatrovníků. Rovněž bude osvětlena pravomoc
veřejné ochránkyně práv při šetření výkonu veřejného opatrovnictví, spolu s metodami jejího
šetření. V neposlední řadě bude věnována pozornost dalším podpůrným opatřením jakožto
alternativám k omezení svéprávnosti.
V praktické části pak budou prezentovány konkrétní případy, s nimiž se ochránkyně v rámci své
činnosti setkala, zejména pak s ohledem na potřebu zajištění sociální služby či jiné formy pomoci,
hospodaření s majetkem opatrovaného.
Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv společně s externími
spolupracovníky Kanceláře.
Praktické dotazy z oblasti výkonu veřejného opatrovnictví je možno zasílat do 11. 9. 2015 na
adresu romana.jakesova@ochrance.cz. Nejvíce zastoupené problémy budou zapracovány do
programu semináře.
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti proto rozhoduje datum
registrace. Organizátor si současně vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné instituce,
pokud zájem přesáhne kapacitu. V rámci semináře je zajištěno drobné občerstvení.
Registrace je nutná prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových
stránkách Společně k dobré správě - Vzdělávací akce, a to nejpozději do 16. 9. 2015.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (barbora.hoklova@ochrance.cz, 542 542 361).
Seminář je pořádán v rámci projektu Společně k dobré správě (reg. č. CZ.1.04.5.1.00/81.00007).
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář
veřejného ochránce práv.

Účastníci hromadných akcí jsou vpuštěni do prostor 1. a 2. NP budovy „A“ mimo turnikety nejdříve 30
minut před zahájením akce.
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RÁMCOVÝ PROGRAM
23. září 2015
10:00 – 10:30 Registrace účastníků
10:30 – 10:45 Úvodní slovo
10:45 – 11:30 Právní úprava omezení svéprávnosti a opatrovnictví




Nový občanský zákoník a omezení svéprávnosti
Koncept podporovaného rozhodování
Práva opatrovaného vs. povinnosti opatrovníka





Nový občanský zákoník a omezení svéprávnosti
Koncept podporovaného rozhodování
Práva opatrovaného vs. povinnosti opatrovníka

11:30 – 11:45 Diskuse
11:45 – 12:30 Alternativy k omezení svéprávnosti a opatrovnictví



Vymezení dalších podpůrných opatření jako alternativ k omezení svéprávnosti
Praktické zkušenosti s jejich využitím v praxi

12:30 – 12:45 Diskuse
12:45 – 13:45 Přestávka na oběd
13:45 – 14:15 Postavení obce jako veřejného opatrovníka





Obec jako veřejný opatrovník dle zákona o obcích
Metodika a kontrola výkonu opatrovnictví
Opatrovnictví a sociální práce
Možnosti podpory obce pří výkonu opatrovnictví

14:15 – 15:45 Kontrola a podpora veřejných opatrovníků ochránkyní



Kontrola výkonu veřejného opatrovnictví ochránkyní – metody a způsob kontroly
ochránkyní
Praktické poznatky ochránkyně k výkonu opatrovnictví – nejčastější pochybení
opatrovníků v jednotlivých oblastech opatrovnictví (zajištění sociální služby,
nakládání s majetkem opatrovaného, hájení práv opatrovaného při poskytování
zdravotních služeb…)

15:45 – 16:00 Diskuse, zhodnocení semináře

