Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
v činnosti orgánů inspekce práce
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Videa k 10 letům CRPD (AJ)
https://www.youtube.com/watch?v=sQuMh9N5cNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cu4kfX0RSr0
Leták k 10 letům CRPD (AJ)
https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2016/06/crpd10-brochure-4.pdf
Jak se slavilo 10 let CRPD na půdě OSN (AJ)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-ofpersons-with-disabilities/the-10th-anniversary-of-the-adoption-of-convention-on-therights-of-persons-with-disabilities-crpd-crpd-10.html

Přístupnost
I. Přístup k informacím ve veřejné správě, komunikace s veřejnou
správou
Metodika easy-to read
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/dokumenty/metodika-easy-to-read-174926/
Pravidla pro tvorbu přístupného webu
http://www.pristupnost.cz/soubory/pravidla-pristupnosti.pdf
http://www.pravidla-pristupnosti.cz/
Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem
veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením
https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mrqga4f6nrufuya
Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících
s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním
postižením
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-64-2008-sb-o-formeuverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvimwebovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti.aspx

Zápisy z jednání Odborné skupiny vlády pro přístupnost veřejné správy a veřejných
služeb
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/odborne-skupiny/pristupnost-vejne-spravy-asluzeb/-odborna-skupina-pro-pristupnost-verejne-spravy-a-verejnych-sluzeb-153780/

II. Přístupnost voleb
Shrnutí zprávy Evropské agentury pro základná práva (FRA) Právo osob
se zdravotním postižením na účast na politickém životě
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-political-participation-personsdisabilities-summary_cs.pdf
Analýza Omezování volebního práva v roce 2017 (Milena Johnová)
https://www.umluva.cz/res/archive/000157.pdf?seek=1540749674
Příručka Poskytování podpory pro voliče s postižením v duševní oblasti (Milena Johnová)
https://www.umluva.cz/res/archive/000158.pdf?seek=1540750366
Příručka Doporučené postupy pro přístupnější volby (vytvořeno v rámci projektu
“Respektem k rozmanitosti pro aktivní účast v evropských volbách” v květnu 2011)
http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightfuldownloads/2015/07/Doporucene_postupy_pro_pristupne_volby.pdf
Příručka Volby pro všechny!
http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/07/Volbypro-vsechny.pdf
Příručka Dobrá praxe pro přístupné volby v Evropě
http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightfuldownloads/2015/06/dobra_praxe_volby.pdf

III. Přístupnost výrobků a služeb v souvislosti s Evropským aktem
přístupnosti
Evropský akt přístupnosti
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0882
Informační leták o evropském aktu přístupnosti
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/edf_accessibility_act_cz-accessible.pdf
Brožura o evropském aktu přístupnosti (AJ)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)
603973_EN.pdf

Zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce
Leták Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (Šance pracovat)
https://svaztp.cz/wp-content/uploads/informace-pro-zam%C4%9Bstnavatelelet%C3%A1k.pdf
Brožura Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (Jana Hrdá)
http://www.nuov.cz/uploads/RVP/KK/pro_zamestnavatele.pdf
Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce (2013)
http://www.spcsr.cz/files/manual_pro_zamestnavani_ozp_final_22-10-2013.pdf
Odborná studie Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR: Dopad přijímaných
opatření na zlepšení zaměstnávání osob se zdravotním postižením
https://www.nfozp.cz/download/Odborn--studie---OZP-na-trhu-pr-ce-v--R---ASO--final.pdf

Hnutí za práva lidí s postižením, účinné zapojení lidí s postižením do
společnosti
Brožura Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi!
http://www.childrights4all.eu/wp-content/uploads/2015/01/2779Hear_my_voice_life_CZ_FINAL_dec_2014.pdf
Číslo časopisu Sociální práce zaměřené na téma Na vlastní kůži. Zapojení lidí se
zkušeností do rozhodování o podobě služeb pro duševně nemocné (2016)
http://www.socialniprace.cz/soubory/sp3_suplement_2016_web-160630111252.pdf
O Projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením (2015)
http://www.instand.cz/cz/modely-podpory-pro-rozhodovani-lidi-s-mentalnimpostizenim.html
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