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8.30–9.00
Prezentace
(aula Administrativního a školícího centra 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
v Brně)

9.00–9.30
Zahájení konference
Úvodní slovo: Roman Lupoměský, ředitel 
organizace Neslyšící s nadějí; koordinátor 
a moderátor konference, v doprovodu 
europoslankyně Ing. Veroniky Vrecionové

9.30–10.00
Přednáška: Postup vyřizování 
stížností dle Opčního protokolu 
k Úmluvě o právech osob se 
zdravotním postižením
přednášející: JUDr. Štefan Čulík, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky

10.00–10:10
Veřejná diskuse
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10.10–10.40
Přednáška: Plnění cílů 
Národního plánu podpory 
rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením v gesci 
Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy České republiky 
ve vztahu k Úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením – 
současný stav a plán
přednášející: PaedDr. Michal Černý, 
ředitel odboru základního vzdělávání 
a mládeže MŠMT

10.40–10.50
Veřejná diskuse

10.50–11.20
Přednáška: Přístupnost dopravy 
pro osoby se zdravotním 
postižením
přednášející: Ing. Jindřich Frič, PhD., 
ředitel Centra dopravního výzkumu

11.20–11:50
Veřejná diskuse

11.50–12.20
Velká přestávka – 
výběr pohoštění a nápojů

12.20–12.50
Přednáška: Projednávání 
Opčního protokolu k Úmluvě OSN 
v České republice
přednášející: Mgr. Václav Krása, předseda 
Národní rady osob se zdravotním 
postižením

12.50–13:00
Veřejná diskuse

13.00–13.30
Přednáška: Odstraňování bariér 
ve veřejném prostoru dnes a zítra
přednášející: PhDr. Lukáš Karnet, 
předseda Jihomoravské krajské rady osob 
se zdravotním postižením

13:30–13:40
Veřejná diskuse

13.40–14.10
Přednáška: Ukázka ze života 
zdravotně postižených ve 
Slovinsku a plnění závazků 
Konvence o právech osob 
se zdravotním postižením 
ve Slovinsku
přednášející: Borut Sever, předseda 
Slovinské Národní rady organizací 
zdravotně postižených (NSIOS)



14.10–14.40
Veřejná diskuse

14.40–15.10
Přednáška: Naplňování Úmluvy 
o právech lidí s postižením 
pohledem ombudsmana
přednášející: Mgr. Monika Šimůnková; 
zástupkyně ombudsmana

15.10–15.20
Veřejná diskuse

Konference bude celý den probíhat 
v českém znakovém jazyce, mezinárodním 
znakovém systému, tlumočeno bude také 
do anglického jazyka a do českého jazyka 
formou přepisu do češtiny pro osoby se 
sluchovým postižením.

V případě bezbariérového přístupu bude 
zajištěn vstup a místa v první řadě.

Počet hostů není omezen kapacitou sálu, 
ale registrace je nutná. Prosím, potvrďte 
svou účast nejpozději do 13. června 2022 
na e-mailu: organizace.nsn@gmail.com.

Vstup na konferenci Fóra zdravotně 
postižených 2022 bude zdarma.


