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AGENDĂ 

 

Training jurnaliști 

,,Spune-le povestea! Eliberează-i din lagăre!” 
Cheile Grădiștei, Resort Moeciu, 26-28 februarie 2015 

 

Ziua 1 

 

15:00 – 15:30 Înregistrarea participanţilor 

15:30 – 16:00 Prezentarea Centrului de Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu, Director   

                        executiv       

 Cine suntem? Ce programe derulăm şi care sunt principiile după care ne ghidăm? 

16:00 – 16:30 De ce „Lagărele de lângă tine”? 

16:30 – 17:00 Sesiune de Q&A, Georgiana Pascu, Manager Program 

17:00 – 17:30 Networking la un ceai/cafea 

19:00 – Participanţii sunt invitaţi la cina din restaurantul complexului Resort Moeciu 

 

Ziua 2 

 

9:00 – 10:00 Drepturilor omului şi dizabilitatea, Georgiana Pascu, Manager program 

 Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale (PDM)? 

 De ce le monitorizăm? 

 Dificultăţile în monitorizarea drepturilor omului în instituţii. 

10:00 – 10:45 Experienţa şi expertiza jurnaliştilor în acest domeniu, Mugur Frăţilă, moderator 

 Discutăm despre spaime şi oportunităţi; 

 Discutăm despre munca împreună: jurnalişti, experţi în drepturile omului, foşti/actuali 

beneficiari; 

 Gândim un PLAN de acţiune comună. 
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10:45 – 11:00 Pauză de cafea 

11:00 – 12:45 Monitorizarea respectării drepturilor PDM în instituţii 

 Analizăm principalele probleme; 

 Cadrul internaţional şi intern de protecţie a drepturilor PDM instituţionalizate; 

 Ne familiarizăm cu adresarea întrebărilor în instituţii. 

13:00 – 14:00 Pauză de masă 

14:00 – 15:45 Întrebăm şi observăm 

 În grupuri de câte trei (Persoana 1 îşi asumă rolul de intervievator, Persoana 2 

intervievat – angajat/beneficiar, Persoana 3 este observator) practicăm adresarea de 

întrebări din chestionarul de monitorizare. Rolul observatorului este de a furniza 

feedback intervievatorului în atingerea problematicii dintr-o instituţie.  

 Pentru a observa viaţa în instituţie, jurnaliştii vor parcurge principalele probleme 

identificate şi vor discuta despre principalele date şi informaţii care vor fi colectate 

prin observarea mediului în care trăiesc PDM.  

 Vizionarea unui scurt videodocumentar. 

 Cum observăm atitudinile angajaţilor şi ale beneficiarilor într-un mediu atât de dificil?  

 Discuţii despre chestiuni etice şi aspecte sensibile în viaţa de zi cu zi a PDM 

instituţionalizate. 

15:45 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 16:30 Principalele probleme – analiză în profunzime. Sesiune de Q&A 

 Perspectiva beneficiarilor în drepturile omului; 

 Restrângerea libertăţii de mişcare şi izolarea; 

 Dreptul la sănătate; 

 Servicii în comunitate. 

16:30 – 17:45 După monitorizare.  

 Sesizarea instituţiilor responsabile; 

 Denunţuri, procese test. 

19:00 – Participanţii sunt invitaţi la cina din restaurantul complexului Resort Moeciu 
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Ziua 3 

 

9:00 – 10:45 Gestionarea situaţiilor dificile. Sesiune de Q&A  

 Implicarea/Prezenţa angajaţilor; 

 Lipsa de comunicare/slaba comunicare a beneficiarilor; 

 Riscul de abuz; 

 Dezvăluirea autoagresiunilor sau agresiunilor împotriva altor beneficiari. 

10:45 – 11:00 Pauză de cafea 

11:00 – 12:45 Paşii pentru schimbarea situaţiei. Aplicarea Planului de acţiune. 

13:00 – 14:00 Pauză de masă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menționăm ca acest training se desfășoară în cadrul proiectului „Lagărele de lângă tine”, 

proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru 

detalii accesați www.fondong.fdsc.ro.  

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. 

http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.eeagrants.org/

