zástupkyně veřejného ochránce práv
Mgr. Monika Šimůnková
si Vás dovoluje pozvat ke sledování on - line diskuse

Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně
lidských práv (1950 – 2020)
která se koná dne 2. prosince 2020
odborná diskuse bude přenášena z prostor
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Před sedmdesáti lety státy Rady Evropy podepsaly v Římě Úmluvu o ochraně lidských práv
a základních svobod. Přestože v jejím textu nenalezneme slovo „postižení“, čas ukázal,
jak Úmluva a její kontrolní mechanismy významným způsobem přispívají k dodržování
základních práv lidí s postižením. Evropský soud pro lidská práva se v řadě případů zastal
jednotlivců a jeho rozsudky přiměly státy ke změně právní úpravy či praxe. Jak aplikace Úmluvy
přispěla k ochraně lidí s postižením v České republice? Kterými důležitými otázkami se soud
již zabýval? A kterým tématům by státní orgány měly věnovat více pozornosti? Rekapitulace
dosaženého standardu, aktuální praxe a výhled do budoucna, budou hlavními pilíři on-line
diskuse mezi právními odbornicemi a odborníky.
Diskusní setkání se koná u příležitosti Mezinárodního dne lidí s postižením, který si
připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981.
Účast na diskusním setkání je bezplatná, kapacita je omezená. Simultánní přepis a tlumočení
do českého znakového jazyka je zajištěno. Diskuse bude nahrávána a záznam po skončení
zavěšen na Youtube kanál.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí 23. listopadu 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťují Robert Jungmann (jungmann@ochrance.cz)
a Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu rád zodpoví Petr Polák, právník odboru ochrany práv osob se zdravotním
postižením (tel. 542 542 374, polak@ochrance.cz).

1

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

RÁMCOVÝ PROGRAM ON-LINE DISKUSE
2. prosince 2020
12:45–13:00

Připojení přes konferenční platformu Lifesize

13:00–13:15

Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo Mgr. Moniky Šimůnkové, zástupkyně veřejného ochránce
práv

13:15–14:15

První blok: Autonomie a rozhodování
 diskuse s odbornicemi a odborníky k tématu svéprávnosti,
volebního práva a poskytování zdravotní péče
 dotazy od připojených účastnic a účastníků

14:15–14:30

Přestávka

14:30–15:20

Druhý blok: Člověk s postižením jako člen společnosti
 diskuse s odbornicemi a odborníky k tématu ochrany rodinného
života, přístupnosti a vzdělávání
 dotazy od připojených účastnic a účastníků

15:20–15:30

Závěrečné shrnutí

