veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

10 let antidiskriminačního zákona
pohledem neziskových organizací
který se koná dne 2. dubna 2019
ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Pro ochránkyni je spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti rovného zacházení klíčová
a rok 2019 je pro antidiskriminační právo významným mezníkem. V diskusních skupinách
se budeme věnovat třem tématům, která ochránkyně považuje za důležitá – PRÁVO A POMOC,
STRATEGIE A DATA, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE. Zaměříme se na sdílení zkušeností
a praktická doporučení pro ochranu práv lidí. Zamyslíme se nad tím, na které klíčové oblasti
a skupiny by se měla Česká republika zaměřit na své cestě za férovější společností,
nebo nad tím, jak komunikovat o tématech diskriminace. Všechny získané poznatky
ochránkyně uplatní při jednáních se samosprávou, státní správou či soukromými
společnostmi. Kulatý stůl je určen výhradně pro pracovníky a pracovnice neziskových
organizací, které podporují oběti diskriminace při ochraně jejich práv.
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do úterý 26. března 2019.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Důležité: každá účastnice či účastník se přihlašuje na jednu dopolední a jednu odpolední
diskusní skupinu. Uveďte výběr diskusních skupin v přihlašovacím formuláři do kolonky
„dotaz pro lektora“.
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz ).
Dotazy k programu ráda zodpoví Markéta Lavrinčíková (tel. 542 542 367,
marketa.lavrincikova@ochrance.cz).
Občerstvení zajištěno.
1

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

RÁMCOVÝ PROGRAM
2. dubna 2019
09:00 – 09:30

Registrace účastnic a účastníků

09:30 – 09:45

Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové

09:45 – 10:30

10 let antidiskriminačního zákona: ombudsman/ka a neziskové
organizace
Moderují: Petr Polák, Markéta Lavrinčíková

10:30 – 10:45

Přestávka na kávu a drobné občerstvení

10:45 – 12:30

Diskuse ve skupinách I
PRÁVO A POMOC – malý konferenční sál
Moderují: Hana Brablcová, Veronika Bazalová, Jana Mikulčická
I když samotná právní regulace zdaleka nestačí, kvalitní právní předpisy
jsou nezbytným předpokladem k dosažení rovnosti ve společnosti –
a nejedná se zdaleka pouze o letošního „oslavence“, antidiskriminační
zákon. Je v Česku ochrana před diskriminací dostatečná? Které zákony je
v budoucnu třeba upravit nebo přijmout? A co je třeba k prosazení práva
v praxi? Neziskové organizace a ombudsman již řadu let pomáhají obětem
diskriminace. Které postupy se nám při tom osvědčily, a které nikoliv?
Jak pomáhat efektivně? Přijďte s námi diskutovat!
STRATEGIE A DATA – oválná pracovna
Moderují: Petr Polák, Marína Urbániková
V roce 2020 končí nejen funkční období současné ombudsmanky, ale také
některé vnitrostátní i evropské strategie týkající se rovnosti
a nediskriminace. Je nejvyšší čas se společně zamyslet, na které klíčové
oblasti a skupiny by se Česká republika měla zaměřit na své cestě
za svobodnější a férovější společností po roce 2020. Cílem diskusní skupiny
je identifikovat klíčová témata a kroky, které společně mohou podniknout
ombudsman a neziskové organizace. Součástí diskuse bude pojmenování
oblastí a jevů, které dosud nebyly uspokojivě prozkoumány, a chybí nám
tudíž data k odpovědnému rozhodování. Budoucnost začíná právě na této
diskusní skupině.
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE – tiskové středisko
Moderují: Anna Bromová, Lenka Křičková, Jana Vomelová
Vzdělávání je klíčové v mnoha oblastech života a o předcházení
diskriminaci to platí dvojnásob. Ombudsmanka proto ve své činnosti klade
velký důraz na vzdělávání a osvětu týkající se rovného zacházení.
Množstvím nejrůznějších vzdělávacích aktivit se nepochybně mohou
chlubit také neziskové organizace. Rádi bychom tedy rozproudili

společnou diskusi o tom, jak by mělo vypadat efektivní vzdělávání o těchto
nelehkých tématech. Cílem diskusní skupiny bude nejenom vzájemně
sdílet cenné zkušenosti, ale zejména zamyslet se nad tím, jakými cestami
se vydat do budoucna.
Komunikujete ve své praxi o tématech spojených s diskriminací? Pojďte
s námi sdílet své zkušenosti a zkusme dát dohromady rady a návody, jak
o diskriminaci mluvit. Každá účastnice či účastník diskusní skupiny
představí ostatním jedno doporučení, ke kterému během své práce
dospěli. Společně pak utvoříme krátký seznam toho, na co je podle nás
dobré myslet a čím se můžeme v budoucnu řídit, abychom se vyvarovali
komunikačních chyb.
12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 15:00

Diskuse ve skupinách II
PRÁVO A POMOC – malý konferenční sál
STRATEGIE A DATA – oválná pracovna
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE – tiskové středisko

15:00 – 15:30

Závěrečné slovo, shrnutí, poděkování

