
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Česko-britská o.p.s. Vás srdečně zve 

na semináře sub-projektu PF 204 

 

Dítě a média 
 

Datum konání: 2. května 2016 
 

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno (mapa zde) 

 
Registrační formulář pro účast na semináři prosím vyplňte zde do 27. 4. 2016. 

 

V případě dotazů se obraťte na info.ceskobritska@gmail.com. 

 

Registrace účastníků 8 : 15 – 8 : 45, začátek: 9 : 00, ukončení: 17 : 00. 

 

Panelů se zúčastní odborníci z  Mezinárodního institutu pro práva dítěte (IDE) a Výboru OSN 

pro práva dítěte Paola Riva Gapanyová, Jean Zermatten, Renate Winterová, Svatava 

Navrátilová, Blandína Šramová, Zdeněk Kapitán, Pavla Kubálková, Nora Fridrichová, Petr 

Uhl, Zdeněk Sloboda, Vladimír Smékal, Klára Laurenčíková, Kamil Kopecký, Martin 

Kožíšek, Anna Ševčíková, Lukáš Blinka aj.  

 

Na semináři bude představena kolektivní monografie Společnost přátelská k dětem v obtížích 

 

Paola Riva Gapanyová, od roku 2015 ředitelka Mezinárodního institutu pro práva dítěte, 

Sion, Švýcarsko, (Institut International des Droits de l´Enfant), věnuje se právům dítěte v 

Číně, v Myanmaru, v Nepálu a v západní Africe. Je ředitelkou programu: Boj proti tradičním 

https://www.google.cz/maps/place/Moravsk%C3%A1+galerie+v+Brn%C4%9B+-+Um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9+muzeum/@49.1943363,16.6025593,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47129450544925d3:0xcc336165b38e73c1?hl=cs
https://docs.google.com/forms/d/1Jr2_5P6PpSE3S4bDFMJaL6raFxFPsfEx8gGXPGq73Ms/viewform?c=0&w=1


praktikám ve Švýcarsku, v této oblasti působí jako lobistka a aktivistka, členka Aliance pro 

děti přistěhovalců ve Švýcarsku. Od roku 2008 je členkou výkonného výboru studijního 

programu Diplom v naslouchání dětem ve spolupráci s Univerzitou ve Fribourgu a Institutem 

Universitaire Kurt Bösch. Od roku 2009 je také členkou výkonného výboru programu Parole 

de l’Enfant  Certificate ve spolupráci s Institutem Universitaire Kurt Bösch. 

 

Renate Winterová, zakladatelka Mezinárodního institutu pro práva dítěte společně s Jeanem 

Zermattenem. Od roku 2012 členka Výboru OSN pro práva dítěte za Rakousko, od roku 2000 

do roku 2002 mezinárodní soudkyně OSN pro misi v Kosovu, od roku 2002 soudkyně 

odvolacího senátu Zvláštního soudu pro Sierru Leone, poté dva roky předsedkyně Zvláštního 

soudu pro Sierru Leone.  

 

Jean Zermatten, zakladatel a do roku 2015 ředitel Mezinárodního institutu pro práva dítěte, 

Sion, Švýcarsko (Institut International des Droits de l´Enfant), od roku 2005 do roku 2013 

místopředseda a poté předseda Výboru OSN pro práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte 

v Ženevě, držitel čestného titulu Doctor honoris causa z University ve Fribourgu. Působí jako 

expert pro různé nevládní organizace, v juvenilní justici, ochraně dítěte. Spolupracoval na 

vytvoření první švýcarské sítě dětských práv spojující více než 50 švýcarských nevládních 

organizací. Pověřen švýcarskou konfederací k vytvoření návrhu Projektu pro první 

unifikovaný zákon trestní řád pro mladistvé (OFJ).  
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