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CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zlepšení vertikální a
horizontální komunikace, informovanosti
a spolupráce mezi aktéry mezinárodněprávní
ochrany dětí v Evropě a zvýšení synergického
působení různých úrovní orgánů podílejících se
na mezinárodněprávní ochraně dětí.

o

Zaměstnanci UMPOD, kteří se aktivně podíleli
na realizaci projektu, prošli v úvodu
vzdělávacím systémem, jehož součástí bylo
především jazykové vzdělání, prezentační
dovednosti, kurzy s MS Office a mediační
kurzy.

Dílčí cíle:
 Rozvoj partnerství v rámci jednotlivých
sekcí, přenos zahraničního know-how
a dobré praxe.
 Zefektivnit
činnost
Úřadu
pro
mezinárodněprávní ochranu dětí.
 Zefektivnit realizaci strategií a politik
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 Navázání spolupráce se zahraničními
experty v oboru.
 Transfer a implementace zahraničního
know-how a dobré praxe v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí.
 Aplikace
podstaty
Cochemského
modelu na sociálně-právní ochranu
dětí s mezinárodním prvkem v České
republice.

V rámci projektu byly za účelem sdílení
zkušeností a přenosu dobré praxe uskutečněny
stáže u zahraničních partnerů relevantních dle
jednotlivých tematických sekcí. Zástupci Sekce
1 se zúčastnili stáže u partnera ve Švédsku, kde
se setkali s místními orgány náhradní rodinné
péče, lékaři, sociálními pracovníky, žadateli,
kteří si osvojili dítě z ČR a dalšími relevantními
aktéry systému mezinárodních adopcí.
Zaměstnanci ze Sekce 2 se na odborné stáži
v Německu setkali s organizací zabezpečující
mediace mezinárodních kauz, se soudcem
řešícím mezinárodní únosy a dalšími právníky
z této oblasti. Zaměstnanci se také zúčastnili
konferencí o rodinné mediaci a aplikaci
mnichovského modelu. Zaměstnanci Sekce 3
absolvovali stáže u orgánů mezinárodní
adopce. Zástupci za Sekci 4 absolvovali stáž
v Německu zaměřenou na tzv. Cochemskou
praxi.

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?
Celý projekt byl realizován ve 4 částečně
oddělených sekcích:
o
o
o

Sekce 4 - Interdisciplinární spolupráce
při
ochraně
dětí
v případech
s mezinárodním prvkem - zavedení
Cochemského modelu do praxe

Sekce 1 – Zprostředkování osvojení do
zahraničí
Sekce 2 – Mezinárodní mediace
Sekce 3 – Spolupráce ústředních
orgánů

V návaznosti na realizaci odborných stáží
proběhlo v Sekci 1 kontaktní setkání
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tuzemských a zahraničních odborníků s cílem
nastavení budoucí spolupráce. Zaměstnanci
UMPOD se také zúčastnili Pracovních setkání
evropských ústředních orgánů pro adopci, kde
získali nejnovější informace a prezentovali zde
svůj úřad. V Sekci 2 proběhla mezinárodní
a v Sekci 3 tuzemská konference pro sdílení
poznatků nabytých v zahraničí s dalšími
relevantními aktéry. V Sekci 4 má závěrečná
konference proběhnout v listopadu 2015.

je k dispozici pro všechny zaměstnance Úřadu
a další zájemce z řad spolupracujících orgánů
sociálně-právní ochrany dětí, tedy další osoby
zahrnuté do cílové skupiny projektu.
V projektu vznikne rovněž i portál, kde budou
umísťovány
vzniklé
manuály,
sborníky
z konferencí, příklady dobré praxe a jiné
výstupy projektu pro potřeby cílové skupiny.

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?
V rámci projektu byla cílové skupině
poskytnuta školení, metodiky, informační
letáky a přenos zkušeností ze zahraničí.
Z provedeného průzkumu plyne, že všechny
poskytnuté výstupy či aktivity byly cílovou
skupinou vnímány kladně a přínosně.
Nejvýrazněji bylo toto kladné hodnocení
patrné u aktivity mediačních kurzů, které byly
určeny pro zaměstnance příjemce.
Výrazně kladně byl rovněž hodnocen přínos
odborných zahraničních stáží, kterých se
účastnili zaměstnanci příjemce za účelem
přenosu dobré praxe ze zahraničí.

Kontaktní setkání se zahraničním partnerem

Sekce 1 uspořádala seminář pro zaměstnance
krajských úřadů o možnostech zprostředkování
mezinárodního osvojení dětí ze zahraničí do
ČR, s výsledky Mezinárodního kontaktního
setkání a s poznatky ze stáže ve Švédsku. Sekce
2 uspořádala také 4 semináře pro další
pracovníky UMPOD během nichž došlo
k demonstraci nových mediačních metod a
know-how získaných z předchozích aktivit. I
v této sekci proběhl seminář pro zaměstnance
krajských úřadů, kde byli zaměstnanci
seznámeni
s know-how
a informacemi
z předchozích aktivit. V rámci Sekce 4 pak
probíhají případové ad hoc workshopy, které
jsou
systémovým
řešením
vybraného
aktuálního krizového případu, na kterém se dá
pilotně vyzkoušet interdisciplinární spolupráce
dle vzoru Cochemského modelu.

Samotný příjemce pak jako velice přínosné
hodnotí vytvořené informační letáky, které
jsou k dispozici na jeho webových stránkách a
poskytují základní informace o agendách
v rámci mezinárodněprávní ochrany dětí.

PŘEKÁŽKY


Některé metody dobré praxe převzaté
ze zahraničí vyžadují před jejich
uplatněním v ČR legislativní úpravy



Nemožnost mít více než 1,2 úvazku u
zaměstnavatele komplikovala zařazení
stávajících zaměstnanců příjemce do
realizačního týmu projektu.

V rámci všech sekcí vznikly letáky, které byly
distribuovány v rámci realizovaných aktivit.
Elektronická podoba letáků byla také
zveřejněna na webových stránkách Úřadu, kde
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