Osobnosti konference
„Senioři a lidská práva v ČR“
1. října 2019, Černínský palác (Loretánské náměstí 5, Praha 1)
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Moderuje:
Veronika Sedláčková
Dlouholetá novinářka. Pracovala jedenáct let pro Českou televizi, kde
působila jako reportérka a moderátorka diskusních pořadů. Této
disciplíně se nyní věnuje i v Českém rozhlase, kde s krátkými
zastávkami v jiných médiích, pracuje už víc než deset let. Kromě
vedení publicistických rozhovorů „Pro a proti“ ve vysílání Českého
rozhlasu Plus často moderuje i debaty ve veřejném prostoru, se
zaměřením na sociální a ekologická témata.

I. PANEL
Christoph Angster
Pan Christoph Angster od roku 2017 pracuje pro Rakouské Ministerstvo
práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele a angažuje se
v oblasti mezinárodní sociální politiky. Zde se zaměřuje na lidská práva
a na politiky stárnutí a dobrovolnictví.

Elizabeth Gosme
Elizabeth Gosme je matkou dvou rebelek (4 a 8 let) a ředitelkou
COFACE Families Europe (www.coface-eu.org), což je síť 58
organizací napříč 23 zeměmi, která propaguje celkovou pohodu,
zdraví a bezpečnost rodin a jejich členů v měnící se společnosti.
Absolvovala umělecké bakalářské studium, obor hudba a jazyky,
na Durham University a magisterské studium, obor současná
evropská studia, na universitách Bath, Siena a Sciences Po Paris. Je
analytičkou sociální politiky EU s patnáctiletou praxí
v záležitostech EU reprezentujících zájmy organizací věnujícím se
občanské společnosti. Rozsáhle spolupracovala s různými
institucemi EU, které přispívají k budování architektury sociální
politiky pro Evropu, k monitorování klíčových oblastí, jako je
metoda otevřené sociální koordinace EU, EU semestr, evropské
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strukturální a investiční fondy, právní předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, městská
agenda EU, monitorování EU-SILC při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, účast v klíčových
poradních skupinách zúčastněných stran pro tyto různé oblasti. Spolupracovala také s národními
vládami a místními orgány z celé Evropy a podporovala rozvoj efektivních politik pro řešení a prevenci
bezdomovectví. Dnes Elizabeth řídí tým COFACE se sídlem v Bruselu, který obhajuje právní předpisy
(jako je směrnice EU o sladění pracovního a soukromého života) a politiku, která pomáhá rodinám
a jejich členům mít dostatečné finanční zajištění, dostupné kvalitní služby a adekvátně uspořádaný
čas, aby mohli žít a užívat si svého rodinného života důstojně. V roce 2017 provedl COFACE
celoevropské šetření rodinných pečovatelů, jehož výsledky byly shrnuty a analyzovány ve studii
„Koho to zajímá? Studie o výzvách a potřebách rodinných pečovatelů v Evropě “.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Již na konci 80. a začátku 90. let měla v Ústavu státu
a práva jako právnička na starosti problematiku
lidských práv. Byla ve skupině připravující pro
exprezidenta Václava Havla kromě jiného i novelu
trestního zákona a legislativní půdu ke zrušení trestu
smrti, nahrazení krátkých nepodmíněných trestů
alternativními tresty, později se spolupodílela i na
konstituování Probační a mediační služby. Uvedené
aktivity se týkaly nejen oblasti trestního práva, tzn.
např. prosazení trestního postihu domácího násilí nebo stalkingu či vytvoření nového systému
soudnictví ve věcech mládeže, ale i oblasti sociálních práv, byť to nebyly přímo návrhy na změny
ústavy. Na podzim roku 2013 a znovu na podzim roku 2017 byla zvolena poslankyní Poslanecké
sněmovny ČR. Od května 2019 působí i v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Zde se stala
jednou z jejích priorit i ochrana práv seniorů, a to nejen v oblasti ochrany jejich sociálních práv, ale i
pokud jde o vytvoření optimálních podmínek pro využití jejich bohatých životních zkušeností a
nabytých znalostí. K tomu je naléhavě třeba změnit i současnou optiku vnímání seniora jako pouhého
pasivního příjemce dávek sociálního pojištění a postupně jej vrátit do role žádoucího spoluobčana,
jehož rady, podpory a pomoci budou příslušníci mladších generací rádi a hojně využívat.

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová
Je náměstkyní člena vlády na Ministerstvu práce a sociálních
věcí. Předtím, do roku 2018, pracovala na témže ministerstvu
jako náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky. V
letech 2009-2012 působila jako radní Středočeského kraje pro
sociální oblast.
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Doc. Veronika Bílková
Doc. Veronika Bílková působí jako vedoucí Centra mezinárodního
práva Ústavu mezinárodních vztahů a docentka katedry
mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou Diploma
in International Law z University of Cambridge a absolvovala
studijní pobyty ve Francii, Německu a USA. Od roku 2010
zastupuje Českou republiku v Evropské komisi Rady Evropy pro
demokracii prostřednictvím práv (tzv. Benátská komise).
Je generální tajemnicí Evropské společnosti pro mezinárodní
právo. Pravidelně přednáší a publikuje na odborná témata, věnuje se zejména lidským právům,
mezinárodnímu humanitárnímu právo, použití síly v mezinárodních vztazích a boji proti terorismu.
Je autorkou pěti monografií a několika desítek odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí.
V současné době je hlavní řešitelkou projektu GAČR Lidská práva starších osob.

RSDr. Zdeněk Pernes
Zdeněk Pernes se narodil 12.8. 1950, má vysokoškolské
vzdělání, je analytikem sociálního a penzijního systému, ve
sjednoceném seniorském hnutí pracuje od roku 1994, je
zakladatelem a prvním předsedou Rady seniorů ČR, která byla
ustavena v roce 2005. Zpracoval stovky oponentur k vládním
návrhům zákonů, řadu specifických studií o životní úrovni
seniorské populace a také poslaneckých návrhů zákonů.
Členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace je od jejího
založení, byl členem Odborné komise pro důchodovou reformu,
v současnosti je členem Komise pro spravedlivé důchody. Je
autorem řady výzkumů, např. „O spotřebě domácností dle
věkových kohort“, „O postavení a životních podmínkách
seniorů v Hlavním městě Praze“ „O dostupnosti přiměřeného
nájemního bydlení seniorů v Hlavním městě Praze“, „O kvalitě života českých důchodců měřené
spotřebou“, atd. Mezigenerační spravedlnost, jako základní atribut vyspělé občanské společnosti
měřenou poměrem průměrné starobní penze k průměrné mzdě, analyzuje Rada seniorů ČR
v nominálních a reálných hodnotách ve vývojové řadě od roku 1989. V bývalé Odborné komisi pro
důchodovou reformu prosadila progresivnější mechanismus valorizace penzí, který pro udržení
mezigenerační spravedlnosti při současné dynamice mzdového růstu již ale není dostatečný. Proto je
opodstatněné a spravedlivé požadovat progresivnější valorizační vzorec. K zabezpečení dostupnosti
nájemního bydlení osamocených seniorek a seniorů v Praze, Brně a dalších krajských městech
zpracovala Rada seniorů ČR desítky konkrétních legislativních podnětů a návrhů, uskutečnila
15 vyjednávání s odpovědnými ministry a také svolala čtyři mezinárodní odborné konference. Situace

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

je pro cca 30 000 až 40 000 osob velmi vážná, Rada seniorů ČR požaduje po vládě ČR urychleně
realizovat navržený postup.

Taťána Gregor Brzobohatá
Předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci; česká
topmodelka; jediná vítězka Miss World z ČR a SDGs
ambasadorka OSN. Vedle úspěšné dlouholeté kariéry v
komerčním businessu se přes 12 let věnuje podpoře
sociální oblasti a mentoringu. Je mezinárodně známá
osobnost a jediná Miss World, která se kontinuálně již 11
let zabývá pomocí seniorům a zvyšování povědomí o
stárnutí populace a demografických změnách. I díky tomu
byla označena v roce 2012 mezinárodní organizací World
Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE)
jako mezinárodní leader mladé generace. V roce 2014 byla
zařazena do prestižního žebříčku mladých osobností
Forbes “30 pod 30”. V roce 2017 o ní vznikl dokument z
cyklu GEN – Galerie Elity Národa. Od roku 2017 je SDGs
ambasadorkou – věnuje svůj čas propagaci Cílů
udržitelného rozvoje a reprezentuje ČR na různých akcích
konaných pod záštitou OSN. Zúčastnila se například jako vybraný motivační speaker největší akce
v historii OSN pro mladé delegáty a influencery z celého světa, ECOSOC Youth Forum 2018, a také
Komise pro postavení žen (CSW62 a CSW63), kterou organizuje UN Women, kde mluvila o roli žen
v neziskovém sektoru, sociální oblasti a o genderové rovnosti.
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II. PANEL
Dr. Dr. Khaled HASSINE, LL.M.
Khaled Hassine je specializovaný právník a odborník
na mezinárodní právo a lidská práva. Jeho činnost
v United Nations Secretariat spočívá v podpoře
mandátu Nezávislého experta na plné uplatňování
lidských práv staršími osobami, a to od zavedení
tohoto mandátu v roce 2013. Předtím zastával různé
významné funkce v ústředním sídle OSN a také
v oblasti poradenství pro mírové operace OSN. Má
zkušenosti s prací s výzkumnými ústavy a nevládními
organizacemi.
Khaled
intenzivně
pracoval
na hospodářských, sociálních a kulturních právech,
mechanismech lidských práv a nástrojích
odpovědnosti a byl za svůj výzkum oceněn. Přednášel na různých terciárních institucích (vysoké školy,
akademie, …) a psal široce o mezinárodním právu se zaměřením na mezinárodní vlastnické právo,
právo a praxi mezinárodních organizací, lidská práva a nestátní subjekty.

Prof. Israel (Issi) Doron
Prof. Israel (Issi) Doron, LL.B. (Hebrejská universita v Jeruzalémě,
Izrael); LL.M. (Washington College of Law, Washington DC, USA);
Ph.D. (Osgoode Hall Law School, Toronto, ON., Kanada).
V současné době je prof. Doron hostujícím profesorem
z izraelského institutu School of Social Service Administration na
Chicagské univerzitě. Prof. Doron je současně vedoucím Centra
pro výzkum a studium stárnutí na Haifské univerzitě, bývalým
prezidentem Izraelské gerontologické společnosti a bývalým
vedoucím Katedry gerontologie. Specializuje se na oblast práva
a stárnutí, sociální politiku, lidská práva a věkovou diskriminaci.
Prof. Doron rozsáhle publikoval témata jako je sociálně-právní konstrukce stáří a lidská práva starších
osob (např. Doron, I. & Apter, I. (2010): The Debate Around the Need for an International Convention
on the Rights of Older Persons (Debata o potřebě mezinárodní úmluvy o právech starších osob).
The Gerontologist (Gerontolog), 50(5), str. 586–593), a je editorem/spolueditorem klíčových knih
v oboru jako např. „Theories on Law and Aging: The Jurisprudence of Elder Law“ (Teorie práva
a stárnutí: právní věda o právech starších osob) (Springer, 2009); „Beyond Elder Law: New Directions
in Law and Aging“ (Za hranicemi práv starších osob: Nové směry v právu a stárnutí) (Springer, 2012;
společně s Ann Soden) nebo „The Law and Ethics of Dementia“ (Zákon a etika demence) (Hart, 2014;
společně s Charlesem Fosterem a Jonathanem Herringem).
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Jiří Fröhlich
Tiskový mluvčí České obchodní inspekce, který se
stal finalistou ankety „mluvčí roku“ a patří mezi
TOP 5 nejcitovanějších mluvčích v ČR. Namluvil
poradenskou linku České obchodní inspekce,
na které si spotřebitelé 24 hodin mohou
poslechnout
odpovědi
na
nejčastější
spotřebitelské otázky. Je mimo jiné autorem
unikátního nápadu zveřejnění seznamu rizikových
a podvodných stránek. Tento seznam přebírá
společnost Seznam.cz a antivirus od ESETu, aby
chránili své uživatele na internetu.

Mgr. Anna Šabatová, PhD.
Veřejná ochránkyně práv (ombudsmanka), signatářka
a mluvčí Charty 77. Celý život se věnuje prosazování
lidských práv a demokratických hodnot. Ocenění se jí
za to dostalo mj. Cenou OSN za obranu lidských práv
nebo francouzským Řádem čestné legie. Zažila
perzekuci předlistopadovým režimem a byla
odsouzena k trestu odnětí svobody za organizování
letákové akce k volbám v roce 1971 a za šíření
samizdatu. Osobní zkušenost ji utvrdila v nutnosti
hájit lidská práva a bojovat proti špatnému zacházení s lidmi omezenými na svobodě. Spoluzakládala
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, v letech 2008-2013 byla předsedkyní Českého helsinského
výboru a čtyři roky byla členkou Evropského výboru proti mučení. Své zkušenosti zúročila ve funkci
zástupkyně ombudsmana (2001 – 2007) a od roku 2014 jako ombudsmanka. Je vdaná za novináře
a signatáře Charty 77 Petra Uhla a má tři děti.

Ing. Jana Ryšánková
V letech 2008-2012 členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
sociálních věcí a kultury a památkové péče. Iniciátorkou vzniku
nového dotačního programu pro podporu samospráv a NNO
v oblasti rodinné politiky (služby pro rodiny, např. mateřská
a rodičovská centra). V období 2014-2015 externí spolupráce
s MPSV a s Ústeckým krajem v oblasti sociálního začleňování
a sociálně právní ochrany dětí. Členka pracovní skupiny MPSV při
přípravě Koncepce sociálního bydlení ČR. Od května 2016 vedoucí Oddělení politiky stárnutí v rámci Odboru rodinné politiky
MPSV – v kompetenci aktualizace strategických materiálů,
Koncepce rodinné politiky ČR, Rada vlády pro seniory a stárnutí
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populace a jiné agendy. Od května 2017 působí jako ředitelka pobytové sociální služby Domov se
zvláštním režimem Terezín (kapacita 269 klientů, cílová skupina – osoby s chronickým duševním
onemocněním).

MgA. Jan Lorman
Ředitel ústavu Život 90. Narodil se 1. června 1946. Absolvoval Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou. V letech 1969-72 působil jako
herec v Divadle za branou. Po absolvování Divadelní fakulty AMU (1974)
nastoupil do Českého rozhlasu jako režisér, kde zůstal do 1988, kdy se
stal uměleckým ředitelem Divadla S. K. Neumanna. V roce 1990 se vrátil
do obnoveného Divadla za branou. V té době už pracoval v občanském
sdružení Život 90, které s přáteli založil v roce 1990. V jeho prospěch se
rozhodl pracovat na plný úvazek a od roku 1993 je jeho ředitelem. Od
roku 2011 je také ředitelem Gerontologického institutu. Působil jako
prezident České rady humanitárních organizací, předseda Rady seniorů
Českého Helsinského výboru, viceprezident Evropského svazu seniorů
(EURAG), člen výboru ředitelů International Federation on Ageing. Od
roku 2006 je členem Rady vlády pro seniory a otázky stárnutí, Rady Age Platform Europe
a reprezentant České republiky v International Network for the Prevention of Elder Abuse.
Je autorem projektů „Systém tísňové péče Areíon“ a „Komunitní centrum „Dům seniorů PORTUS“.
Za svou činnost obdržel Čestné uznání Výboru dobré vůle O. Havlové, Cenu Wings Award Americké
obchodní komory, Cenu Floccus Nadace České spořitelny, Ceny Rady vlády pro seniory a otázky
stárnutí a byl organizací The Rotary International Foundation jmenován Paul Harris Fellow. Umělecká
ocenění: Grand Prix Bohemia (1981) za režii rozhlasové hry Jiřího Justa „Případ Avogadro“. Soustavně
se věnuje odborné a osvětové činnosti v České republice i v zahraničí. Především o diskriminaci,
týrání a zneužívání starších lidí, službách asistovaného života, postavení neformálních pečujících
a jiných tématech.
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