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

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním
postižením
která se koná dne 1. listopadu 2019
ve Velkém konferenčním sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
V letošním roce si připomínáme desáté výročí ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením Českou republikou. Proto se společně zamyslíme nad tím, jak Úmluva proměnila
život lidí s postižením v České republice, i nad tím, co je ještě zapotřebí k naplnění práv lidí
s postižením v oblasti přístupnosti veřejné správy, výrobků a služeb nebo práce a zaměstnání
na běžném trhu práce.
Konference je určena pro širokou veřejnost.
Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezená.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 25. října 2019.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
V poznámce pro lektora prosím uveďte, zda se v odpolední části konference zúčastníte
panelové diskuse:
- Zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce
NEBO
- Přístupnost veřejné správy a služeb.
Dotazy k programu ráda zodpoví Petra Hadwigerová (tel. 542 542 399,
hadwigerova@ochrance.cz).
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Občerstvení zajištěno.
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
1. listopadu 2019
09:30 – 10:00 Registrace účastnic a účastníků
10:00 – 10:10 Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv
10:10 – 12:00 Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením pohledem
Jana Boumy z Poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
v Brně
Dany Chrtkové, předsedkyně spolku Dialogos
Rudolfa Volejníka, viceprezidenta Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Šárky Prokopiusové, prezidentky Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR
Jana Hamáka, sebeobhájce
Pavla Ptáčníka, vedoucího sekretariátu Vládního výboru pro osoby se
zdravotním postižením
Štefana Čulíka z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Jiřího Černého, člena Poradního orgánu veřejné ochránkyně práv
moderuje: Pavla Baxová, ředitelka Rytmus a členka Poradního orgánu
veřejné ochránkyně práv
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 14:30 Výzvy pro další období
Zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce
panelová diskuse v malém konferenčním sále
moderuje: Romana Jakešová z Kanceláře veřejného ochránce práv
Lenka Kohoutová, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Marie Nahodilová, zdravotní sestra, peer konzultantka, tanečnice etc.
Helena Plachá, členka Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
Patrik Rücker z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Přístupnost veřejné správy a služeb
panelová diskuse ve Velkém konferenčním sále Otakara Motejla
moderuje: Petra Zdražilová z Kanceláře veřejného ochránce práv
Šárka Janáč Kochmanová, odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy Ministerstva vnitra
Michal Rada, předseda odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy
a veřejných služeb při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením
Olga Sehnalová, bývalá europoslankyně
Pavlína Spilková, prezidentka Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel
14:30 – 14:50 Přestávka
14:50 – 15:50 Osobní příběh jako impuls ke změně
panelová diskuse ve Velkém konferenčním sále Otakara Motejla
moderuje: Agáta Zajíčková
Hana Sheala Grygarová
Ivana Marešová
Jan Povýšil
Veronika Vítková
15:50 – 16:00 Závěrečné shrnutí

