POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

OPATROVNICTVÍ A SVÉPRÁVNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
který se koná

10. října 2019
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin
Sociální služby Praha 9, z. ú.
Hejnická 538, 190 00 Praha 9 - Střížkov
Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet

Mgr. Denisa Kramářová
Nová právní úprava svéprávnosti a opatrovnictví přinesla množství zásadních změn a v kurzu se jim
společně budeme věnovat do všech detailů a prakticky. Jedná se o následující oblasti: Jak se vlastně
změnil statut osoby s omezenou svéprávností? Jak se změnily podmínky pro omezení svéprávnosti?
Jaké jsou jeho nově stanovené povinnosti a pravomoci opatrovníků? Které jejich jednání podléhá
souhlasu soudu? Co je to opatrovnická rada? Jak se ještě více přiblížit podporovanému rozhodování?
Obsah semináře:
 Změny v náhledu na osoby se zdravotním postižením: základní dokument, který na
mezinárodní úrovni mění nahlížení na práva osob se zdravotním postižením a přístup k nim.


Možnosti rozhodování osob se zdravotním postižením: jaké jsou praktické možnosti
rozhodování osob se zdravotním postižením podle aktuální právní úpravy.



Omezení svéprávnosti: za jakých podmínek bude možné omezit něčí svéprávnost, na jakou
dlouhou dobu, jak bude fungovat přezkum takovéhoto rozhodnutí i jak se mu bránit (jak
požádat o navrácení svéprávnosti).



Nové instituty v občanském zákoníku: potřebnost těchto institutů v souvislosti s přechodem
od přehnaného omezování a ochraně k větší podpoře osob se zdravotním postižením.
Praktické příklady, ve kterých situacích a jaký institut by mohlo být vhodné využít.
Opatrovnictví a opatrovnická rada: jak se bude podle nové úpravy vybírat opatrovník a jaké
postavení bude mít veřejný opatrovník. Povinnosti opatrovníka, které budou nově upraveny i
zákonem. Fungování opatrovnické rady, její složení, pravomoci, vztah k opatrovníkům, i k
soudu.



Cílová skupina: pracovník v soc. služ., sociální pracovník, zdravotnický pracovník, vedoucí pracovník
Cena: pro členy APSS ČR - 890 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR - 1290 Kč za osobu
Na semináři bude zajištěno malé občerstvení.

