
Seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka” 

Polska - Armenia  

Seminarium w Armenii: Erywań 

27-29 września 2011 r.  

 

 

 

- 1. dzień - 

- Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem - 

 

9:00-9:30 Uroczyste otwarcie 

9:30-10:00 Prezentacja dotycząca pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Polsce, 

prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym przestępstwem (w tym m.in. Ramowa 

Decyzja RE o statusie ofiar w postępowaniu karnym i polska Karta Praw Ofiar), rola 

organów postępowania karnego i organizacji pozarządowych w zakresie ochrony 

pokrzywdzonego przestępstwem, formy naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem 

10:00-10:30 Metodologia pracy Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku spraw dotyczących 

ofiar przestępstw i  dotychczasowe doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich w 

zakresie działalności na rzecz pokrzywdzonych oraz budowy ogólnopolskiego 

systemu pomocy ofiarom przestępstw (w tym m.in. Krajowy Program na Rzecz Ofiar 

Przestępstw, Ogólnopolska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw)  

Dyskusja 

10:30-11:00 Przerwa 

11:00-11:30 Prezentacja przedstawicieli Biura Obrońcy Praw Człowieka Republiki Armenii na 

temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

11:30-12:00 Metodologia pracy i doświadczenia Obrońcy Praw Człowieka Republiki Armenii w 

przypadku spraw dotyczących ofiar przestępstw  

Dyskusja 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-16:00 Wizytacja w lokalnym ośrodku udzielającym pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem działającym w ramach struktur rządowych, samorządowych lub 

pozarządowych 

 

 

- 2. dzień - 

- Przeciwdziałanie dyskryminacji - 

 

9:00-10:15 Regulacje prawne 

- prezentacja dotycząca standardów UE w zakresie równego traktowania, 

- prezentacja dotycząca prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, 



- prezentacja dotycząca prawa antydyskryminacyjnego w Armenii,  

- dyskusja 

10:15-10:45 Przerwa 

10:45-12:00 Praktyka przeciwdziałania dyskryminacji 

- prezentacja dotycząca instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ds. 

równego traktowania, prezentacja wybranych spraw, 

- informacja o działaniach Obrońcy Praw Człowieka Republiki Armenii w zakresie 

przeciwdziałania dyskryminacji, 

- dyskusja. 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-15:00 Dyskusja, dodatkowe pytania i odpowiedzi 

 

 

- 3. dzień - 

- Krajowy Mechanizm Prewencji - 

 

9:00-10:15 Prezentacja dot. KMP w Polsce: organizacja KMP w ramach Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, finansowanie, współpraca z NGOs oraz instytucjami 

międzynarodowymi zajmującymi się problematyką zapobiegania torturom, 

rekomendacje, raporty KMP, dotychczasowe doświadczenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w zakresie działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

10:15-10:45 Przerwa 

10:45-12:00 Prezentacja przedstawicieli Biura Obrońcy Praw Człowieka Republiki Armenii na 

temat działalności podejmowanej w ramach KMP 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-16:00 Wizytacja w ośrodku penitencjarnym/szpitalu psychiatrycznym 

  

18:00-20:00 Uroczysta kolacja i podsumowanie seminariów 

 


