
 

veřejná ochránkyně práv 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Rok 2017 v oblasti boje proti diskriminaci – 
pohled veřejné ochránkyně práv 

a neziskových organizací 
 

který se koná 
dne 14. března 2018 

 

v malém konferenčním sále 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 
Pro ochránkyni je spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti rovného zacházení 
klíčová. V úvodu setkání, které se koná již popáté, shrne kroky, které učinila na základě 
poznatků z loňského kulatého stolu v oblasti bydlení, vzdělávání a zdravotní péče. Formou 
interaktivní hry Vás seznámíme s jejími nejdůležitějšími zjištěními z roku 2017. V diskusních 
skupinách se budeme věnovat třem tématům, která považujeme za důležitá. Jsou jimi 
nenávistné projevy ve veřejném prostoru, diskriminace HIV pozitivních osob a role 
neziskového sektoru při prosazování genderové rovnosti. Zaměříme se na sdílení zkušeností 
a praktická doporučení pro ochranu práv lidí. Všechny získané poznatky ochránkyně uplatní 
při jednáních s úřady státní správy, v šetřeních z vlastní iniciativy či při uplatňování zvláštních 
oprávnění. Kulatý stůl je určen výhradně pro pracovníky a pracovnice neziskových organizací, 
které podporují oběti diskriminace při ochraně práv, spolupracují za tímto účelem se 
samosprávou, státní správou či soukromými společnostmi. Účast na kulatém stole je 
bezplatná. Občerstvení zajištěno. 
 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 7. března 2018. 
Do pole Dotaz pro lektora k tématu vzdělávací akce uveďte, o kterou diskusní skupinu 
máte zájem. Zvolte prosím maximálně 2 účastníky/účastnice za instituci. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.  
 
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). Případné dotazy k programu 
zodpoví Petr Polák (tel. č. 542 542 374, polak@ochrance.cz). 
 

                                                      
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

14. března 2018 

 

09:00 – 09:30 Registrace účastnic a účastníků 

09:30 – 10:00 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové 

10:00 – 11:00 Rok 2017 v oblasti boje proti diskriminaci – interaktivní hra 

Moderují: Jana Mikulčická a Hana Brablcová (Kancelář veřejného 
ochránce práv) 

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu a drobné občerstvení  

11:30 – 13:00 Diskuse ve skupinách I 

Nenávistné projevy ve veřejném prostoru – tiskové středisko 

Moderují: Eva Nehudková a Jana Vomelová (Kancelář veřejného 

ochránce práv)  

 

Diskriminace HIV pozitivních osob – oválná pracovna 

Moderují: Iva Fellerová Palkovská a Karel Suda (Kancelář veřejného 

ochránce práv) 

 

Neziskový sektor a rovné příležitosti žen a mužů – malý konferenční sál 

Moderují: Jana Kvasnicová a Dagmar Krišová (Kancelář veřejného 

ochránce práv) 

13:00 – 13:45 Přestávka na oběd 

13:45 – 15:15 Diskuse ve skupinách II (dokončení) 

15:15 – 15:30 Závěrečné slovo, shrnutí, poděkování 


