
Česká advokátní komora pobočka Brno Vás zve na kurz 
pro advokáty na téma: 

 
 

COCHEMSKÁ PRAXE:  
ÚVOD DO INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 

 

 
Termín kurzu:  5. května 2020 od 09,00 do 16,00 hodin 
 
Místo konání:   přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác,  

nám. Svobody 84/15 

 

Kurz povedou:    
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního centra v Brně; od roku 2015 se zabývá 
interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; 
od dubna 2019 je u ISCT v USA certifikovanou mediátorkou; je spoluautorkou publikace 

Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, která je prvním komplexním materiálem 
věnovaným zavádění prvků a procesů tzv. Cochemské praxe v ČR 
     
Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor v Mediačním centru v Brně a Olomouci; je českou kontaktní 
osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů 
dětí rodiči; od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci; 
od roku 2018 je u ISCT v USA certifikovaným mediátorem; je spoluautorem publikace 
Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte; od roku 2016 pomáhá zavádět 
interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice 
 
Poslední čtyři roky 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 e 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, kterým je rozpad rodiny. V kurzu bude věnována pozornost 

zejména možnostem advokátů zapojit se do interdisciplinární spolupráce, způsoby 

podpory klientů a praktické příklady zapojení se do spolupráce jednak v přímé práci 

s klienty, ale rovněž s jednotlivými aktéry v systému.   

 

Odborný program kurzu: 

1. Interdisciplinární spolupráce a Cochemský model 

2. Specifika interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů 

3. Aktéři zapojení do interdisciplinární spolupráce 

4. Kompetence jednotlivých aktérů 

5. Prvky interdisciplinární spolupráce z pohledu advokátů 

6. Praktické příklady při přímé práci s klienty 

 

Číslo semináře:   68016 
 
Cena semináře:   850,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  28. dubna 2020, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás 

kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení 
kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek. 
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Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 10,30     kurz (přestávka zpravidla 10,30 – 10,45 hod.) 
10,45 - 12,00    kurz 
12,00 - 12,30    přestávka na oběd 
12,30 - 14,15    kurz (přestávka zpravidla 14,15 – 14,30 hod.) 
14,30 - 16,00 kurz, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto kurzui získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
kurz je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře. Výkaz o účasti je nutné odevzdat při 
prezenci a potvrzený bude vrácen na konci semináře. 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na 
www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, 

u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare.brno@cak.cz 
nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 
Brno. 
 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí účastnický 
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 
číslo semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez 
uvedení pomlčky či lomítka (např. 6801600333). Platba v hotovosti na místě u prezence 
semináře není možná. 
 
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast 
advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná. 
 
4.  Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven 
daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky 
objednatele. 
Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.  
Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů sdělených písemně nejméně 3 dny 
před konáním semináře, nevrací. 
Pokud je nepřítomnost na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze 
omluvu písemně doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.). 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě 
vložného. 
 
5. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) 
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
  
6. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným 
emailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou 
zařazeni na seminář, emailem informujeme. 
 
7. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
 
8. Telefonické informace: Mgr. Lenka Danilišin, 513 030 115. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Irena Schejbalová 

ředitelka pobočky ČAK v Brně                   

http://www.cak.cz/
mailto:seminare.brno@cak.cz

