Konference při příležitosti Mezinárodního dne seniorů
„Senioři a lidská práva v ČR“
1. října 2019, Černínský palác (Loretánské náměstí 5, Praha 1)
moderuje: Veronika Sedláčková

8:30 – 9:15

Registrace, ranní káva

9:15 – 10:00

Úvodní slovo a předání cen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Tomáš Petříček – ministr zahraničních věcí
Jana Maláčová – ministryně práce a sociálních věcí

10:00 – 12:00

První panel: Sociální práva seniorů v ČR

Do jaké míry jsou senioři ohroženi nedostupností bydlení, chudobou, bariérami ve veřejném prostoru? Jak je dostupná
sociální a zdravotní péče – mají senioři možnost volby mezi pobytovým zařízením a péčí ve vlastním prostředí? Mají
možnost aktivně trávit svůj čas? Jaké mají možnosti vzdělávání v kontextu digitalizace? Jak je tomu v evropských zemích?
Mají mít starší osoby přiznány další specifická práva, kromě základních lidských práv a svobod, jako je tomu u žen a dětí?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Christoph Angster – Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele, Rakousko
Elizabeth Gosme – COFACE Families Europe (síť občanských společností), Belgie
Helena Válková – Zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Zuzana Jentschke Stőcklová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Veronika Bílková – Ústav mezinárodních vztahů
Zdeněk Pernes – Rada seniorů České republiky, z. s. s.
Taťána Gregor Brzobohatá – předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 15:00

Druhý panel: Bezpečnost seniorů; násilí, týrání a zneužívání seniorů

Do jaké míry existuje v ČR násilí a zneužívání seniorů? Kde a jak se projevuje? Jakými prostředky jsou nebo mohou být
tyto negativní jevy potlačovány? Jak je tomu v evropských zemích? Jak moc jsou senioři ohroženi exekucemi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khaled Hassine – Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Ženeva
Israel Issi Doron – Centrum pro výzkum a studium stárnutí, Universita Haifa, Izrael
Jiří Fröhlich – Česká obchodní inspekce, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Anna Šabatová – Veřejná ochránkyně práv
Jana Ryšánková – Domov se zvláštním režimem Terezín
Jan Lorman – Život 90, z.ú.

15:00

Zakončení

Změna programu vyhrazena.

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207.

