Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
ve spolupráci s organizací proFem o. p. s.
si Vás dovolují pozvat na

konferenci s mezinárodní účastí

Právo a domácí násilí:
promítá se legislativa do praxe?
Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím.

dne 24. listopadu 2015 od 9:15
Jednací sál Senátu PČR, vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice, vstup je na
pozvánku a OP

Zhodnocení současného právního stavu v oblasti domácího násilí. Vhodná
navazující právní úprava, která by zlepšila situaci. Inspirace zahraniční právní
úpravou a zkušenostmi.

PROGRAM
Moderace: Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, členka Výboru pro prevenci domácího
násilí a násilí na ženách
"Projekt byl v letech 2015 - 2016 podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů."

8:30

Registr účastníků
Zahájení konference

9:15
9:15 – 9:35
9:35 – 10:10

10:10 – 10:40

Úvodní slovo
Úvodní slovo k tématu
konference
Právo a domácí násilí: promítá se
legislativa do praxe? Čas na nové
právní nástroje inspirované
zahraničním

10:40 – 10:50
10:50 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 13:50

Senátorka Dagmar Terelmešová,
ředitelka proFem Jitka Poláková
Senátorka Jitka Seitlová, pozvaní
ministři
Veronika Ježková, právnička proFem

Coffeebreak
Ekonomické násilí v partnerství –
Aleksandra Niżyńska, právnička a
Zálohované výživné jako jedna
socioložka. Polsko
z forem řešení)
Gerd Fleischer, ředitelka SEIF,
Od menších domácích hádek a
Belinda de Leon, koordinátorka
výtržností po násilí mezi blízkými
projektů v SEIF. Norsko
Argumenty v prospěch
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová,
Ph.D., vysokoškolská učitelka
ustanovení pracovní pozice
sociální práce. Slovensko
sociálního pracovníka ve škole
Diskuze
Oběd
Zákon o obětech trestných činů –
nejslabší místa právní úpravy z
David Oplatek, právník proFem
hlediska praxe. Bezplatná právní
pomoc.
Lucie Otáhalová, vedoucí právního
Evaluace zákona o obětech
oddělení organizace La Strada
trestných činů

13:50 – 14:10

Připravovaná novela zákona o
obětech trestných činů
Poskytování peněžité pomoci z
hlediska praxe

14:10 – 14:20

Jiří Kapras, legislativní odbor
Ministerstva spravedlnosti. Jakub
Severa, ředitel odboru odškodňování
Ministerstva spravedlnosti

Coffeebreak

14:20 – 14:40

Poskytování právních služeb Pro
bono v ČR

14:40 – 15:00

Diskuze

15:00 – 15:10

Závěrečné shrnutí

15:10

Petr Kutílek, ředitel Pro bono aliance

Jitka Poláková, ředitelka proFem
Závěr konference

Možná změna programu

Organizace proFem o.p.s. nabízí sociální, právní poradenství, v rámci kterých poskytuje
odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným
pronásledováním. Cílem všech našich projektů je, aby se obětem sexuálního a domácího
násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci. V rámci pomoci
obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe
uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody.
Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného
právního poradenství a pomoci ženám ohroženým domácím násilím a jinými formami násilí.
Kromě toho se projekt zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v
zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi.
Veškeré naše služby jsou bezplatné, klientky u nás mohou vystupovat anonymně.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 19. listopadu 2015, a to buď telefonicky na
tel. 774 433 002 nebo e-mailem na profem@profem.cz.

Na setkání se těší,
Jitka Poláková
ředitelka proFem, o.p.s.

