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Invitație de participare la Curs de formare multidisciplinar, organizat în cadrul proiectului ,,Justiție
Prietenoasă pentru Copii: Dezvoltarea conceptului de practice în instanțe’’, finanțat de programul UE
REC 2014-2020 878552 – CFJ-DCSCP
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a observat din interacțiunea directă cu minorii cu dizabilități
intelectuale și/sau psihosociale (persoane cu probleme de sănătate mintală), și din interviurile realizate
cu judecătorii, procurorii, psihologii, asistenții sociali și medicii de psihiatrie, necesitatea cunoașterii
instrumentelor de comunicare privind facilitatea accesului la justiție al minorilor cu dizabilități. Lipsa
informațiilor, materialelor de curs și a unui sprijin profesional în materie au fost menționate de
magistrații și specialiștii în domeniul psihosocial și medical intervievați.
Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul ,,Curs de formare multidisciplinar pentru implementarea
invițiativelor privind justiția prietenoasă pentru copii'', desfășurat în cadrul proiectului ,,CFJ-DCSCP –
Justiție prietenoasă pentru Copii – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practici în instanțele
sociale”.
Acesta va avea loc între 24-26 mai în Cluj, Hotel Victoria localizat în Bulevardul 21 Decembrie 1989,
nr. 54-56, Cluj-Napoca, începând cu ora 10:00. CRJ va asigura cazarea pentru 2 nopți în camere single,
mesele de prânz, cină și decontarea transportului participanților.
Pentru a da curs nevoii de informare și colaborare între specialiștii juriști și cei psihosociali, CRJ vă invită
la un curs de formare organizat de experți în domeniul psihologiei, asistenței sociale, psihiatriei și
drepturilor omului. La eveniment sunt așteptați să participe judecători, procurori, psihologi, asistenți
sociali, medici, avocați, persoane cu dizabilități și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din
domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Scopul acestei inițiative este aceea de a îmbunătăți sistemele de justiție penală, pentru a deveni mai
prietenoase cu copiii-victime, dar și cu cei care au fost suspectați or acuzați de săvârșirea unei
infracțiuni, și care se află într-o poziție vulnerabilă. Lipsa întelegerii modului în care copiii ar trebui să
fie evaluați de către profesioniștii din justiția penală reprezintă principalul impediment privind
identificarea nevoilor psihosociale, educaționale, de protecție și/sau de reintegrare în procesul de
justiție penală.
Stabilirea unui mecanism de cooperare eficient între profesioniștii din domeniul juridic și cei din aria
medico-psihosocială este necesar pentru a asigura că, în cazul unei proceduri judiciare în fața instanței
penale, copilul, victimă sau acuzat de săvârșirea unei infracțiuni, cu dizabilități intelectuale sau
psihosociale, beneficiază de sprijin adecvat înainte, în timpul și după audierea din proces.
În speranța că veți da curs invitației noastre, vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră
prin completarea următorului formular – https://bit.ly/3w6eKTa , sau printr-un răspuns la acest e-mail,
până la data de 16 mai 2022. Ulterior înscrierii, vă vom transmite agenda evenimentului.
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Evenimentul este organizat în conformitate cu recomandările stabilite de autorități privind prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv asigurarea distanțării și purtarea măștii de
protecție pe tot parcursul activității.
Pentru întrebări sau mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@crj.ro /
andreea.badea@crj.ro sau telefon (0728112187 sau 0770981801).

Cu stimă,
Georgiana Pascu
Manager program Pledoarie pentru Demnitate
Centrul de Resurse Juridice
Tel. 0729 881 159
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