Konference Fórum neslyšících 2015

Program Čtvrtek 5. listopadu 2015
09.15–09.55

11.20–11.30

13.40–14.10

Prezentace (registrace delegátů a hostů)

Veřejná diskuze

10.00–10.10

11.30–12.00

Zahájení semináře (Informační centrum OSN
v Praze, knihovna)
Úvodní slovo: Roman Lupoměský, ředitel Neslyšící
s nadějí a koordinátor semináře
Moderují: Michal Broža, Informační centrum OSN
v Praze, Roman Lupoměský, Neslyšící s nadějí

Přednáška: Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením, její naplňování v podmínkách
ČR a vytvoření kontrolních a monitorovacích
mechanismů k její implementaci
Přednášející: JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí
sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany ČR

Přednáška: K problematice ratifikace Opčního
protokolu k Úmluvě o právech osob se
zdravotním postižením v ČR
Přednášející: Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení
koncepce sociálních služeb MPSV ČR

10.10–10.40
Přednáška: Interpretace a aplikace Úmluvy
OSN a její opční protokol z hlediska legislativy
a politiky EU v oblasti zdravotně postižených
Přednášející: Dr. Laszlo Lovaszy, člen výboru
Úmluvy OSN v Ženevě

12.00–12.10

10.40–10.50

13.00–13.30

Veřejná diskuze

Přednáška: Úmluva a veřejný ochránce práv jako
monitorovací orgán
Přednášející: Ing. Mgr. Lenka Frýdková, právnička
Kanceláře veřejného ochránce práv

10.50–11.20
Přednáška: Monitorovacího mechanismu Úmluvy
OSN
Přednášející: Mgr. Václav Krása, předseda Národní
rada zdravotně postižených ČR

Veřejná diskuze

12.10–13.00
Přestávka na oběd (pohoštění)

13.30–13.40
Veřejná diskuze

14.10–14.20
Veřejná diskuze
Seminář bude probíhat v českém znakovém jazyce,
mezinarodním znakovém systému, tlumočeno
bude také do anglického jazyka a do českého jazyka
formou přepisu do češtiny pro neslyšící.
Vstup na seminář Fórum neslyšících 2015
bude poplatkem 100 Kč za účel humanitární,
prosíme, zasílejte na číslo účtu banky ČSOB, na
269059216/0300, do poznámky, ještě prosíme,
napište své jméno. Přihlášku zasílejte nejpozději do
30. října 2015 na níže uvedený email.
E-mail: organizace.nsn@gmail.com
Počet účastníků je omezen kapacitou informačního
centru OSN v Praze. Účast na semináři Fórum
neslyšících 2015 prosíme, potvrďte nejpozději do
30. října 2015.

Conference Forum of the Deaf 2015

Program Thursday 5th November 2015
09.15–09.55

11.20–11.30

Presentation (registration of delegates and guests)

Open public discussion

10.00–10.10

11.30–12.00

Opening of the seminary (Information Center UN in
Prague, library)
Foreword : Roman Lupoměský, director of Deaf
Hope and coordinator of seminary
Moderators: Michal Broža, Information Center UN
in Prague, Roman Lupoměský, Deaf Hope

Lecture: UN Convention on the rights of persons
with disabilities and its realization in conditions
of Czech Republic and creating controlling and
monitoring mechanisms for its implementation
Lecturer: JUDr. Pavel Ptáčnik, head of office of
government committee for citizens of Czech
Republic with disabilities

10.10–10.40
Lecture: Interpretation and application of UN
convention and its optional protocol for purposes of
legislation and policy of EÚ in area of persons with
disabilities.
Lecturer: Dr. Laszlo Lovaszy, member of UN
committee on the rights of persons with disabilities
in Geneva

10.40–10.50
Open public discussion

10.50–11.20
Lecture: Monitoring mechanism of UN convention
Lecturer: Mgr. Václav Krása, chairman of National
council for persons with disabilities in Czech
Republic

12.00–12.10
Open public discussion

12.10–13.00
Lunch break (refreshment)

13.00–13.30
Lecture: Convention and public defender of rights
as a monitoring authority
Lecturer: Ing. Mgr. Lenka Frýdková, Lawyer of Office
of public defender of rights

13.30–13.40
Open public discussion

13.40–14.10

Lecture: Issue of ratification of Optional protocol to
Convention on rights of persons with disabilities in
Czech Republic
Lecturer: Mgr. Jan Vrbický, head of department
Social services conceptions within Ministry of Labor
and Social affairs of Czech Republic

14.10–14.30
Open public discussion
The Deaf Forum Seminar will take place in Czech
sign language, International Sign Language,
translate to English language and also it will be
written in Czech language for deaf people.
Fee for seminary Forum of deaf 2015 will be
100 CZK the money will be used for purposes of
humanitarian aid, please, send on account number
ČSOB bank, 269059216/0300, and please state
your name in notice. Deadline for applications is
30. of September 2015, please send them on the
e-mail above.
E-mail: organizace.nsn@gmail.com
The capacity for this seminar is limited by capacity
of IC UN in Prague. Please confirm your implication
on The Deaf Forum Seminar 2015 before October
30st 2015.

