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Tisková zpráva 

Benešov, 29.března 2010 

 

Konference o problematice uplatňování práv osob se zdravotním 

postižením proběhne již tento týden  

 

Ve čtvrtek 1.4. 2010 se v prostorách  Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskuteční 

KONFERENCE zaměřená na problematiku využívání běžných zdrojů a uplatňování práv 

osob se zdravotním postižením. Konferenci, jejíž motto zní „Od omezení k možnostem“,  

pořádá nezisková organizace Rytmus Benešov, o.p.s. ve spolupráci s Českou unií pro 

podporované zaměstnávání. Doprovodí ji fotografická výstava „Hledám si práci – chci být 

užitečný.“ 

 

Zájem o účast na konferenci je veliký, k dnešnímu dni je přihlášeno více než 130 účastníků 

z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků úřadů práce nebo krajských úřadů. 

Konference se také zúčastní lidé se zdravotním postižením.  

Z přednášejících se konference zúčastní například MUDR. Dušan Gajdoštík, vrchní metodik 

LPS ČSSZ, který přítomné seznámí s novelou zákona o důchodovém pojištění a jejími 

praktickými aspekty nebo JUDr. Dana Kořínková s příspěvky o institutu opatrovnictví a 

Úmluvě OSN o právech lidí se zdravotním postižením. Odpolední blok přednášek zahájí 

zástupce Středočeského kraje.  

 

Konference přinese prostor nejen pro získání nových informací, ale také pro vzájemnou 

výměnu zkušeností a inspiraci.   

Zmiňovaná akce je závěrečnou aktivitou projektu Pacifik II., jenž je podpořen grantem 

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 

finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.  
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Podrobný program a další aktuální informace související s  konferencí naleznete na 

webových stránkách www.benesov.rytmus.org, příp. www. unie-pz.cz.  
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