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30. listopadu 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
Mgr. Robin Brzobohatý

Podrobná anotace kurzu

Cena 

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektoři

Termín

Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

V posledních letech se stále více prosazuje systém pomoci rodinám v rozpadu nazývaný jako Cochemská 
praxe, který je založen na principech efektivní  interdisciplinární spolupráce všech aktérů podílejících se na 
řešení situací  rozpadajících se rodin. Tento kurz se zaměřuje na vysvětlení historických počátků,  důvodů a 
principů či pilířů efektivní mezioborové spolupráce a na rozbor možností  jejich implementace do praxe při 
zvládání nepříznivé sociální situace, kterou je  rozpad rodiny. V kurzu bude věnována pozornost především 
možnostem  základního a odborného sociálního poradenství založeného na interdisciplinární  spolupráci. 
Pozornost bude věnována osvětlení nejčastějších překážek při  zavádění a fungování systému efektivní 
interdisciplinární spolupráce a  možnostem jejich překonávání.

Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

 upravenou zákonem 202/2012 Sb., o mediaci, a  mediaci chápanou jako společenskou praxi, 
 - znát klíčové principy mediace a jejich odraz v právním řádu ČR, - rozumět efektům   
 mediačních postupů a mediačních technik a vysvětlit jejich  účel podle zákona i podle   
 poznatků sociální psychologie, 

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava
u zastávky MHD Karolina

1 990,-  Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 2 408,- Kč)

Sokolovská 215, Praha-Vysočany
zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

6. října 2022, 9:00 - 15:30

Online školení (odkaz bude zaslán 
na e-mail uvedený v přihlášce)

2490
3013

Ostrava (adresa školení bude upřesněna 
na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 



 - rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých podob poskytování mediace v ČR, - rozumět tomu,  
 kdo jsou a mohou být účastníci mediace, a jak jejich přítomnost  ovlivňuje průběh mediačního  
 procesu, 
 - jménem obce nebo kraje se efektivně mediace účastnit a hledat konstruktivní  řešení, 
 - vést s klienty rozhovory připravující je na mediaci podle zákona o mediaci (první  setkání 
 s mediátorem) i mimo tento zákon, 
 - znát různé podoby výstupu z mediace a jejich závaznost, včetně náležitostí  mediační   
 dohody 

Navržený program si klace za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit  dovednostní 
kompetence cílové skupiny. 
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Obsah kurzu

1) Interdisciplinární spolupráce a Cochemský model  
-

ciplinární spolupráce  
4) Kompetence jednotlivých aktérů  
5) Legislativní „omezení“ spolupráce  
6) Interdisciplinární spolupráce v praxi

Lektoři kurzu

vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké škole,  
dlouhodobá praxe v oblasti vzdělávání (advokátní komora, MPSV),  

dítěte

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, bývalý vedoucí 
mediačního programu ÚMPOD, lektor na vysoké škole, zkušební  

komisař Ministerstva spravedlnosti pro zkoušku mediátora 

Mgr. Robin Brzobohatý


