NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Název kurzu: Rodinné právo
lektor: Mgr. Eva Hrubá

termín: 25.5.2018

Rozsah: 6 vyučovacích hodin.
Skupina 10-20 účastníků. Akreditace MPSV.
Místo konání: KaSS, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
Přihlášky posílejte na mdt.rovnovaha@gmail.com

Cena: 800 kč

V kurzu se seznáme se základními instituty rodinného práva tak, jak je upraveno v novém
občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), se zdůrazněním odchylek od již neúčinného zákona o
rodině. Na semináři bude probrána teorie, důraz však bude kladen zejm. na praktickou aplikaci
předmětných ustanovení rodinného práva, rozbor složitých či nejasných situací, bude prostor pro
diskuzi, dotazy a vzájemné sdílení dobré praxe. Budeme hovořit o právních aspektech uzavření
manželství (vč. neplatného a zdánlivého manželství), jeho existenci (bydlení manželů, ochrana
společné domácnosti, společné jmění manželů, vyživovací povinnost mezi manželi), stejně jako o
rozvodu manželství a popíšeme si průběh řízení u soudu a následky rozvodu.
Probereme také určování a popírání rodičovství, výkon rodičovské odpovědnosti, péči o nezl. dítě
(vč. úpravy styku a vyživovací povinnosti). Zaměříme se na procesní úpravu těch nejtypičtějších
řízení ve věcech péče o nezl. – od určení příslušného soudu, předběžných opatření, přes podání
návrhu ve věci samé, jednání před soudem až po výkon rozhodnutí, a to s důrazem na možnosti a
úlohu OSPOD i pomáhajících neziskových organizací (mediace, asistované setkávání, asistované
předávání). V oblasti náhradní rodinné péče se budeme zabývat zejm. pěstounstvím a ústavní
výchovou, ale neopomeneme i další formy náhradní péče (poručnictví, péče třetí osoby,
opatrovnictví) a existenci preventivních a výchovných opatření. Stručně se seznámíme i s
podmínkami osvojení.
Mgr. Eva Hrubá
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého a již od dob studií se zabývám
problematikou spadající do oblasti rodinného práva a postavením osob s duševním onemocněním.
Pracovala jsem na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti i na lidskoprávní sekci Úřadu
vlády, během praxe na soudě jsem také složila justiční zkoušku. Zároveň dlouhodobě působím jako
právní poradce nebo jinak aktivní dobrovolník v různých neziskových organizacích (Bílý kruh
bezpečí, Magdala, Letní dům), protože je fajn pomáhat, ale také proto, že je pro mne velmi důležité
prolínání praxe s teorií a práce s různým spektrem klientů.
www. spolekrovnovaha.cz

