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Jak měřit postup státu při naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením? Která data
o situaci lidí s postižením v Česku již máme a která nám naopak chybí? Jak mohou správní úřady,
ombudsman, akademické instituce a občanská společnost spolupracovat za účelem tvorby a efektivního
užívání tzv. indikátorů (ukazatelů)? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět účastnice a účastníci
semináře s mezinárodní účastí. Seminář je určen pro ústřední orgány státní správy, oslovené akademické
instituce a vybrané organizace hájící práva lidí s postižením.
Účast na semináři je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno. Simultánní přepis
a tlumočení do anglického a českého znakového jazyka je zajištěno. Seminář bude nahráván a záznam
po skončení semináře zveřejněn. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře
dostupného pod tímto odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do 30. srpna 2021.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Registraci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
S dotazy k organizaci a věcné náplni semináře se prosím obracejte na Mgr. Petra Poláka, právníka odboru
ochrany práv osob se zdravotním postižením Kanceláře veřejného ochránce práv (tel. 542 542 374,
polak@ochrance.cz).
Informace k aktuálním hygienickým opatřením budou zaslány v dostatečném předstihu.
V případě zhoršení epidemiologické situace se seminář bude konat v on-line formě.

1
Registrační formuláře k aktuálně nabízeným vzdělávacím akcím jsou umístěny na stránkách www.ochrance.cz v sekci
Vzdělávací akce pod odkazem Rezervace.

RÁMCOVÝ PROGRAM
9. září 2021
09:00–09:30

Registrace účastnic a účastníků

09:30–10:00

PRVNÍ ČÁST (9.30 – 11.20), Moderace: Mgr. Petr Polák
Přivítání účastnic a účastníků a úvodní slovo
Mgr. Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Robert Jan Uhl, Agentura EU pro základní práva

10:00–10:30

Monitorování dodržování lidských práv – příklad Úmluvy o právech osob se
zdravotním postižením
Robert Jan Uhl a Nevena Peneva, Agentura EU pro základní práva

10:30–11:00

Konkrétní příklad využívání indikátorů pro měření implementace Úmluvy o
právech osob se zdravotním postižením ve vybraném členském státě EU
zástupce/zástupkyně konkrétního členského státu EU (v jednání)

11:00–11:20

Otázky a odpovědi, diskuse

11:20–11:40

Přestávka na kávu a drobné občerstvení

11:40–12:20

DRUHÁ ČÁST (11.40 – 12.40), Moderace: Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
Indikátory pro měření implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením v České republice – návrh zástupkyně veřejného ochránce práv
Mgr. Zuzana Durajová a Mgr. Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv

12:20–12:40

Otázky a odpovědi, diskuse

12:40–13:30

Přestávka na oběd

13:30–14:50

TŘETÍ ČÁST (13.30 – 15.00), Moderace: Mgr. Romana Jakešová
Panelová diskuse: Tvorba indikátorů a spolupráce při sběru dat o
naplňování práv lidí s postižením
zástupce/zástupkyně Českého statistického úřadu
zástupce/zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí (focal point)
zástupce/zástupkyně akademické instituce
zástupce a zástupkyně organizací hájící práva lidí s postižením

14:50–15:00

Shrnutí výsledků a ukončení semináře

