Pozvánka na tiskovou konferenci
Česká ženská lobby a Liga lidských práv
si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci

Máme právo na normální porod? aneb Co čeká český stát po
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva?
Tisková konference proběhne v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), který
rozhoduje o stížnosti dvou českých žen, které se domáhaly práva na péči porodní asistentky. Rozhodnutí
ESLP bude zveřejněno 11. 12. 2014 v 10 hod. na jeho webových stránkách. Na tiskové konferenci
představíme efektivní model perinatální péče a také konkrétní návrhy legislativních změn.
Kdy: pátek 12. 12. 2014 od 12:30
Kde: (A)VOID Floating Gallery, Rašínovo nábřeží (Náplavka pod železničním mostem), Praha 2
Program tiskové konference:
1) Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv
a právní zástupkyně jedné ze stěžovatelek u ESLP)
2) Právo na právní ochranu (Martin Ander, otec dvou dětí narozených doma)
3) Právo na informace o kvalitě péče v porodnicích (Jarmila Hnilicová, mikrobioložka)
4) Právo na volbu způsobu, místa porodu a poskytovatele péče (Natálie Sedlická, porodní asistentka)
5) Právo na „dobré“ zákony - návrh legislativních změn (Zuzana Candigliota, právnička)
Materiály z tiskové konference budou k dispozici v elektronické podobě na www.normalniporod.cz.
Děti vítány. Občerstvení na lodi.
Součástí kampaně Plavba za normálním porodnictvím je také:
12-18 hod. happening Nechme vlát svůj porodní příběh nad vodou
12-18 hod. hudba, zpěv, tanec, performance a filmy na palubě lodi (A)VOID
13:30 hod. vernisáž obrazů výtvarnice Nástřih hráze
více o programu na www.normalniporod.cz
Akce se koná v rámci projektu ČŽL Hájíme práva žen v ČR.
Kontakty pro více informací:
Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka UNIPA a koordinátorka projektu ČŽL, tel: +420 734 637 379
Miloslava Kramná, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, tel: +420 776 153 123
Zuzana Candigliota, právnička, Liga lidských práv, tel: +420 607 005043
www.czlobby.cz, www.llp.cz, www.normalniporod.cz

