
 

 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na pracovní setkání k problematice 
 

Monitorování práv lidí se zdravotním 
postižením 

 
 

Cílem setkání je seznámit účastníky s novou působností veřejné ochránkyně práv, která od 

ledna 2018 plní funkci monitorovacího orgánu pro naplňování závazků plynoucích z Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postižením.  V průběhu setkání budou představeny a společně 

s účastníky diskutovány podstatné oblasti, kterým by se měla ochránkyně v rámci 

monitorovací činnosti věnovat. Účastníci budou moci nominovat budoucí členy Poradního 

orgánu. 

 

Poradní orgán jmenuje ochránkyně po předchozím projednání a nominaci veřejností.   Poradní 

orgán bude navrhovat systémová témata a priority v oblasti ochrany práv lidí se zdravotním 

postižením, společně s ochránkyní připomínkovat právní předpisy, zaujímat stanoviska ke 

strategickým dokumentům, spolupracovat s lidmi se zdravotním postižením a jejich 

prostřednictvím získávat podněty pro další činnost. Členy poradního orgánu jmenuje 

ochránkyně z řad osob se zdravotním postižením nebo osob hájící jejich práva. Pro jmenování 

bude rozhodující odbornost a angažovanost v oblasti ochrany práv lidí se zdravotním 

postižením. 

Setkání proběhne v následujících městech: 

 

dne 12. února v Brně (Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno), 

přihlašování zde: http://www.click4survey.cz/s/17286/1fa4881d 

 
dne 19. února 2018 v Liberci (Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2), 
přihlašování zde: http://www.click4survey.cz/s/17616/650c8c02 
 
dne 23. února v Českých Budějovicích (Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice), přihlašování zde: 
http://www.click4survey.cz/s/17636/69fbdfe6 
 
dne 28. února v Karlových Varech (Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 
Karlovy Vary – Dvory), přihlašování zde: http://www.click4survey.cz/s/17639/920e9c39 
 
dne 2. března v Hradci Králové (Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové), přihlašování zde: 
http://www.click4survey.cz/s/17641/5d77d839 
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dne 14. března v Ostravě (Multiunkční aula Gong, Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice), 
přihlašování zde: http://www.click4survey.cz/s/17642/334590ba 
 
v Praze (termín a místo budou upřesněny), přihlašování zde: 
http://www.click4survey.cz/s/17643/5d79c813 
 

Případně se můžete přihlásit prostřednictvím pracovnice Dany Levíčkové, tel: 542 542 257, 

levickova@ochrance.cz. 

 

 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM SETKÁNÍ 

 
 
 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 

10:00 – 10:15 Úvodní slovo  
 

10:15 – 11:30 Monitorování práv lidí se zdravotním postižením 

 Představení monitorovacího orgánu a jeho činnosti 

 Způsob monitorování  

 Priority v rámci monitorování 
 

11:30 – 12:00 Poradní orgán 

 Působnost Poradního orgánu  

 Složení Poradního orgánu a podmínky členství 

 Nominace do Poradního orgánu 
 

12:00 – 12:40 Přestávka 
 

12:40– 14:00 Diskuse

 Diskuse nad účastníky navrženými tématy v oblasti práv lidí se zdravotním 

postižením 

 Další možnosti spolupráce s veřejnou ochránkyní práv při monitorování 

práv lidí se zdravotním postižením 
 

 

http://www.click4survey.cz/s/17642/334590ba
http://www.click4survey.cz/s/17643/5d79c813
mailto:levickova@ochrance.cz

