
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Setkání se zástupci navštívených domovů pro osoby 

se zdravotním postižením 

který se koná dne 14. listopadu 2018 
 

v malém konferenčním sále 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

 

Kulatý stůl je určen k setkání veřejné ochránkyně práv a jejích spolupracovníků se zástupci 
navštívených zařízení. Předmětem jednání bude hodnocení výsledků provedených 
systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Obecným výstupem 
z návštěv je rovněž souhrnná zpráva ochránkyně, která bude obsahovat krom shrnutí 
učiněných zjištění, také obecná doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a doporučení 
systémová. Tato doporučení budou účastníkům setkání předložena k diskusi. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezena na max. 2 účastníky z jednoho 
zařízení.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 7. listopadu 2018. 

Každého účastníka či účastnici, prosím, registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Tereza Hanelová (tel. 542 542 337, 
hanelova@ochrance.cz). 

Občerstvení zajištěno. 

  

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

14. listopadu 2018 
 

09:00 – 09:15  Prezence účastnic a účastníků 

09:15 – 09:25 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

09:25 – 09:30 Systematické návštěvy domovů pro osoby se zdravotním postižením 

 Účel a průběh systematických návštěv 

09:30– 10:20 I. blok 

 Personál 

 Komunikace 

 Prostředí domova 

10:20 – 10:30 Přestávka na kávu 

10:30 – 11:30 II. blok  

 Právo klientů na rodinný a osobní život 

 Bezpečí a volný pohyb klientů 

 Problémové chování 

11:30 – 12:15 Oběd 

12:15 – 13:15 III. blok 

 Klient s omezenou svéprávností 

 Sociální detence  

 Stížnostní mechanismus 

13:15 – 13:30 Přestávka na kávu 

13:30 – 14:30 IV. blok  

 Stravování 

 Zdravotní péče 

 Právo klientů na soukromí 

 Právo klientů na důstojnost  

14:30 – 15:00 Závěrečná diskuse a shrnutí 
 


