Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Association of Educators in Social Work
Joštova 10
602 00 Brno

POZVÁNKA
na vzdělávací seminář ASVSP ve spolupráci s UMPOD
T É MA :

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
PŘI ŘEŠENÍ RODIČOVSKÝCH SPORŮ
– COCHEMSKÝ MODEL

Přednášející: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý (Úřad

pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Anotace:
Hlavním zaměřením semináře je objasnění základních principů interdisciplinární spolupráce při řešení
rodičovského konfliktu, tzv. Cochemského modelu. Účelem interdisciplinární spolupráce je
efektivnější přístup a řešení případů spojených se sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD),
znalost a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů a organizací včetně prohlubování vzájemných
kontaktů. Jednotlivé profese (sociální pracovníci, soudci, mediátoři, psychologové) by se neměly stát
nástrojem pro vzájemný boj rodičů, ale měly by být podporou pro rodiče při zvládání konfliktu, nebo
případně řízení tohoto konfliktu převzít. Základní metodou je propojení kompetencí a úkonů
jednotlivých profesí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a byly činěny pokud možno automaticky.
Interdisciplinární spolupráce se při řešení rodičovských konfliktů nejvíce osvědčuje, pokud je
uplatňována od prvního kontaktu rodičů s úřady. Postup je rychlejší a rodičům nedává moc velký
prostor k taktizování. V takových případech rovněž působí nejefektivněji nařízená opatření a největší
procento rodičů nakonec dospěje k fungující dohodě. To je také hlavní důvod, proč by odborníci měli
usilovat o navázání spolupráce mezi sebou. K takové spolupráci je nezbytné orientovat se
v možnostech a postupech kolegů z dalších profesí a vědět, jakým způsobem vzájemně provázat své
úsilí. Získané znalosti: Co je to Cochemský model, vznik a vývoj interdisciplinární spolupráce ve
světě, základní principy Cochemského modelu, právní a praktické nástroje jednotlivých profesí,
možnosti spolupráce profesionálů, současná praxe interdisciplinární spolupráce v ČR.
Seminář je určen pro vzdělavatele, studenty (denní i kombinované formy studia) v sociální práci
i pro pracovníky v praxi.
Termín konání: jaro 2018 (bude upřesněno)
Doba zahájení: 10:00 hod.
Počet hodin: 6 vyučovacích hodin
Místo konání: Brno (místo bude upřesněno)
Cena semináře: 800,- Kč nebo 400 Kč/účastník (v případě hromadné přihlášky dvou a více

účastníků z jedné členské školy ASVSP)
Přihláška je ke stažení na webu asvsp.org v sekci vzdělávání. Svoji účast potvrďte odesláním
přihlášky e-mailem na adresu: vzdelavani@asvsp.org

