Stimată doamnă/ Stimate domn,
Cu ocazia Săptămânii Europene Pro Bono*, Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile
Omului (ACTEDO) și Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul Asociației ACCEPT, al
Asociației ANAIS și al Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, au plăcerea de a vă
invita joi, 25 noiembrie 2021, între orele 17:00 și 19:00, pe platforma Zoom, la evenimentul
de lansare a proiectului INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului, intitulat:
Cazuri strategice de drepturile omului.
Justiția în sprijinul cetățeanului
Evenimentul aduce în prim plan cazuri interesante din diverse arii de drepturile omului –
violență domestică, dizabilități și LGBTQ – fundamentate pe litigare strategică și avocatură
pro bono pentru înfăptuirea justiției și apărarea drepturilor fundamentale. Trei invitați
speciali vor prezenta demersurile unor organizații neguvernamentale și persoane fizice în
instanțe românești și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a solicita
modificări legislative menite să protejeze persoanele vulnerabile și să atingă egalitatea în
drepturi a tuturor cetățenilor. Concret, evenimentul va prezenta următoarele:

1. Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin Câmpeanu împotriva României - primul
caz admis la CEDO al unei organizații neguvernamentale în numele unei persoane cu
dizabilități, decedată în custodia statului. Ce (nu) s-a schimbat la 17 ani de la moartea
tânărului cu dizabilități și vulnerabilități multiple. | Georgiana Iorgulescu, Directoare
executivă Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

2. Spețe care au produs schimbări legislative în domeniul violenței domestice.
Advocacy al societății civile pentru îmbunătățirea protecției supraviețuitoarelor
violenței: ordinul de protecție provizoriu, dreptul victimelor la interpretariat și
traducere | Giulia Crișan, Avocată, Baroul București & Consultantă pentru Asociația
ANAIS

3. Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României: 21 de familii LGBTI acuză statul
român de discriminare la CEDO pentru că România le încalcă dreptul la recunoaștere
și protecție legală | Teodora Ion-Rotaru, Directoarea executivă a Asociației ACCEPT
România
Vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră prin completarea
următorului formular, până marți, 23 noiembrie.
Ulterior înscrierii, veți primi agenda și mai multe detalii despre eveniment.
Mai multe informații despre invitatele speciale și temele abordate găsiți pe evenimentul de
Facebook, unde vom transmite live activitatea. Pentru întrebări sau mai multe detalii vă rugăm
să ne contactați la adresa info@actedo.org.

Evenimentul face parte din proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului,
derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat
cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,
program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și
Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.
* Săptămâna Europeană Pro Bono este o inițiativă a organizației internaționale PILnet – The
Global Network for Public Interest Law, prin care se promovează avocatura pro bono în
întreaga Europă, sărbătorind totodată contribuția avocaților pro bono la dezvoltarea societății
civile și sprijinirea persoanelor dezavantajate.

Vă așteptăm!
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