Dne 26.11.2009 v Liberci proběhl pod záštitou ministra pro lidská práva
Michaela Kocába a radního pro sociální oblast KÚ Libereckého kraje Pavla
Petráčka seminář "Právo dítěte na život ve vlastní rodině", jež byl pořádán v
rámci vládní kampaně Stop násilí na dětech.
Za Úřad vlády ČR (pořadatel semináře) byla na semináři přítomna jako přednášející
MUDr. Eva Vaníčková se zajímavým příspěvkem týkajícím se problematiky dětí v
obtížných životních situacích rodiny jako archetypu řešení v nejlepším zájmu dítěte v
situacích oddělení dítěte od rodiny a práce s rodinou.
Za Výbor pro práva dítěte byla na semináři účastna Mgr. Zuzana Di Falco, která v
úvodu prezentovala přinesené materiály pro účastníky semináře ilustrující kampaň
"STOP NÁSILÍ NA DĚTECH". Seminář moderovala paní Věra Bechyňová, DiS,
.ředitelka nevládní organizace STŘEP, o.s.
Na semináři se svými příspěvky v dopolední části po úvodním slovu Pavla Petráčka,
radního pro sociální oblast KÚ Libereckého kraje vystoupili:
Dr. Božena Lányová, ředitelka DDÚ Liberec
MUDr. Eva Vaníčková, poradkyně ministra pro lidská práva a národnostní menšiny
Mgr. Kamila Horká, soudkyně OS Praha 9
Bc. Pavel Petřík, vedoucí OSPOD MČ Praha 10
Mgr. Marta Konvičková, metodička STŘEP, o. s
Antonie Boťová, ředitelka DD Korkyně
Michaela Červeňáková, studentka Pedagogického lycea v Praze 6
Odpolední část byla věnována workshopům na téma "Multidisciplinární diagnostika
zanedbávání péče o děti" a "Multidisciplinární spolupráce jako výzva".
Cílem semináře bylo nalézt vhodné postupy a sdílet zkušenosti z práce s ohroženými
dětmi. Byly prezentovány zajímavé příklady dobré praxe, a to jak ze strany
nevládních organizací, tak i představitelů státní správy. Velmi zajímavá byla exkurze
v Dětském diagnostickém ústavě v Liberci, kterou skupině účastníků umožnila paní
ředitelka Dr. Božena Lányová. V průběhu exkurze se účastníci seznámili se
zařízením jako takovým, ale také s metodami práce a pravidly nastolenými v ústavě.
Práce týmu pracovníků v tomto ústavě jednoznačně spadá pod příklady dobré praxe,
byť neustále přetrvávají problémy s omezenou kapacitou ústavu a problémy při
přebírání dětí při jejich umístění do samotného ústavu.

