Centrul de Resurse Juridice vă invită la dezbaterile
“Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale / intelectuale în luarea
deciziilor”
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vă invită să participați sau să desemnați un
reprezentant la dezbaterile publice “Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale
/intelectuale în luarea deciziilor”. Acestea vor avea loc după cum urmează:



TIMIŞOARA, Luni, 27 mai la HOTEL CONTINENTAL- NORTH STAR RESORT,
Salon 2, B-dul Revolutiei 1989, nr. 5;



CLUJ-NAPOCA, Miercuri, 29 mai, la GRAND HOTEL NAPOCA, sala Diplomat,
Str. Octavian Goga nr. 1;



IAŞI, Joi, 30 mai, la HOTEL RAMADA, sala New York, Str. Grigore Ureche, nr.
27;



CONSTANŢA, Vineri, 7 iunie, (data și locul vor fi anunțate în curând);



CRAIOVA, Marţi, 11 iunie la HOTEL ROYAL, Str. România Muncitoare 88.

Dezbaterile publice abordează problematica tutelei și a punerii sub interdicție
judecătorească din perspectiva drepturilor omului și a dreptului persoanelor adulte
dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții.
Nevoia abordării dizabilității în baza modelului de drepturile omului implică
schimbarea de la paradigma deciziei substitutive la cea a deciziei sprijinite, și trecerea de
la interdicție judecătorească și tutelă la servicii de asistență și suport în luarea deciziilor.
În cadrul dezbaterii publice, vor fi prezentate şi modele de „Servicii de asistență și
suport pentru persoanele adulte cu dizabilități” care pot contribui la implementarea
„Standardelor minime de calitate pentru Servicii de asistență și suport pentru
persoanele adulte cu dizabilități”, recent adoptate de Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale prin Ordinul nr. 82/2019 (Standardul 5 din Anexa 7).
Conform articolului 12 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor
cu dizabilități (CDPD), ratificată de România prin Legea nr. 221 din 2010, persoanele cu
dizabilități se bucură de capacitate juridică - capacitatea de a avea și de a-și exercita
drepturile, de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. Statele părți au

justiție. demnitate. egalitate.
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datoria de a asigura persoanelor cu dizabilități accesul la suportul necesar în vederea
exercitării capacitatății juridice. Statele trebuie să se asigure că aceste măsuri oferă
garanții suficiente pentru a preveni abuzurile și că sunt proporționale și adaptate
circumstanțelor fiecărei persoane cu dizabilități.
Vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 25 mai 2019 (pentru
Timişaoara, Cluj Napoca şi Iaşi), respectiv, 5 iunie 2019 (Constanţa şi Craiova) la
adresa office@crj.ro sau
la tel.
021 212 0690. Transmitem alăturat agenda
evenimentului.

Pentru alte detalii sau întrebări privind proiectul, vă rugăm să ne contactați
la adresele gpascu@crj.ro (Georgiana Pascu) sau ioana.iliescu@crj.ro (Ioana
Iliescu), telefon 021 212 0690.

Dezbateri publice: Timişoara, Cluj Napoca, Iasi, Craiova, Constanţa
“Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale / intelectuale în luarea
deciziilor”
Obiectivul dezbaterii: prezentarea problematicii tutelei și a punerii sub interdicție
judecătorească din perspectiva drepturilor omului și a dreptului persoanelor adulte
dizabilități şi /sau probleme de sănătate mintală de a acționa în mod egal cu ceilalți în
toate aspectele vieții și necesitatea serviciilor de asistență și suport pentru persoanele
adulte cu dizabilități.

27, 29 30 mai 2019 / 7 şi 9 iunie 2019
09:30 – 10:00

Sosirea participanților (welcome coffee)

10.00-10.30

Cuvânt de deschidere: prezentarea participanților, a vorbitorilor și reguli
în privința situațiilor de urgență (incendiu, cutremur etc), promovarea
principiilor egalității de șanse si dezvoltării durabile.

10.30-11.30

Problematica tutelei și a punerii sub interdicție judecătorească din
perspectiva drepturilor omului și a dreptului persoanelor adulte cu
dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții

justiție. demnitate. egalitate.
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11.30-12.30

Prezentarea politicii publice privind Standardele minime de calitate
pentru Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu
dizabilități.
Discuții. Întrebări și răspunsuri

12.30-13.00

Concluzii (discuții informale)

Dezbaterile fac parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile =
Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 –
Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și
introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu
SCAP.
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