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Vážený pane předsedo,
od roku 2018 mi zákon svěřil monitorování naplňování práv lidí s postižením v České
republice. S uplatňováním práv lidí s postižením a s jejich postavením ve společnosti úzce
souvisí i jazyk, kterým o lidech s postižením mluvíme. Slova totiž ovlivňují způsob
společenského uvažování. Z tohoto důvodu jsme vytvořili manuál „Jak mluvit a psát o lidech
a s lidmi s postižením“, který je určen pracovníkům v médiích. Tento manuál vznikal např.
ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, ale především
se samotnými lidmi s postižením. Za Syndikát novinářů se na něm podílela Mgr. Marina
Hofmanová, za jejíž příspěvek touto cestou děkuji.
Cílem manuálu je přispět k tomu, aby používaný jazyk i způsob zobrazování lidí s postižením
v médiích byl adekvátní. Manuál zároveň obsahuje konkrétní praktická doporučení, jak
komunikovat s lidmi podle povahy jejich postižení.
Věřím, že manuál bude pro novináře užitečným nástrojem. Dovolím si Vás proto poprosit
o sdílení manuálu se členy Syndikátu, novináři a novinářkami, případně dalšími vhodnými
subjekty či osobami. Velmi také uvítám Vaši zpětnou vazbu k manuálu, včetně informace,
zda bylo z Vaší strany možné manuál novinářům přeposlat.
Manuál naleznete v příloze tohoto dopisu. Doplním, že v brzké době zveřejním také
přehledný leták shrnující hlavní zásady komunikace.1
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na pověřenou pracovnici Kanceláře veřejného
ochránce práv Mgr. Veroniku Vítkovou na jejím e-mailu vitkova@ochrance.cz.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r.
veřejná ochránkyně práv
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
Přílohy
Manuál „Jak mluvit a psát o lidech a s lidmi s postižením“
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Dostupný bude z: https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/
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