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Oamenii cu dizabilități sunt uneori
victime ale infracțiunilor.

Ceea ce înseamnă că, uneori, alte
persoane le abuzează în diferite
moduri.

Victimele cu dizabilități nu primesc
dreptate la fel de mult ca ceilalți
oameni.

Acest lucru trebuie să se schimbe.

Victimele cu dizabilități au nevoie de
informații utile.

Informațiile utile reprezintă informații
corecte.

Informațiile utile sunt informații pe care
oamenii le înțeleg.



Victimele cu dizabilități au nevoie de informații despre :

● Drepturile lor,
● Cum să raporteze o crimă,
● Cum să fie activi într-un proces.

Oamenii care lucrează în
sistemul de justiție, cum ar fi
judecătorii sau ofițerii de
poliție, trebuie să sprijine
victimele cu dizabilități.

Oamenii care lucrează în
sistemul de justiție trebuie:

● Să știe cum să comunice cu victimele cu dizabilități,

● Să cunoască nevoile acestor victime.

Oamenii care lucrează în sistemul de justiție trebuie să lucreze
împreună.

Ei trebuie să împărtășească informațiile și să se ajute reciproc.

De ce?

Pentru că victimele cu dizabilități merită dreptate ca toți ceilalți.



FOARTE IMPORTANT:

Victimele cu dizabilități trebuie să-și înțeleagă drepturile.

Victimele cu dizabilități și oamenii care lucrează în sistemul de
justiție trebuie să se înțeleagă reciproc.

Dacă profesioniștii, precum polițiștii și avocații, nu înțeleg ce spun
victimele cu dizabilități, ei nu le pot ajuta cu adevărat.

Dacă victimele cu dizabilități nu înțeleg ce spun oamenii care
lucrează în sistemul de justiție, acestea nu vor înțelege ce se
întâmplă sau ce trebuie să facă.

Toată lumea are nevoie de cunoștințe și instrumente pentru a
ne putea înțelege mai bine.



Cunoștințe și Instrumente

Vom face multe lucruri importante în acest proiect.

Vom face îndrumări și instrumente pentru:

● Victimele cu dizabilități,
● Judecători,
● Avocați,
● Ofițeri de poliție,
● Asistenți sociali și
● Guverne.

Informațiile pentru victimele cu dizabilități vor fi redactate într-un
format Ușor de citit.

Dar mai întâi trebuie să înțelegem cum se face asta.

● Vom pune întrebări diferite oamenilor pentru a înțelege de
ce au nevoie.

● Vom discuta aceste idei cu profesioniștii și cu persoanele
cu dizabilități.

● Acest lucru se va concretiza prin interviuri și conferințe.

Când avem câteva idei bune, ne vom întâlni la Bruxelles la un
eveniment.

La eveniment vor veni persoane din mai multe țări.



Persoanele cu dizabilități, experți și oamenii care iau decizii vor
veni la eveniment.

Vă vom recomanda ce puteți să faceți.

Vom spune ce trebuie să se schimbe, pentru ca persoanele cu
dizabilități să găsească dreptatea.

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

Proiectul a început în iulie 2020.

Se va încheia în iunie 2022.



Uniunea Europeană contribuie financiar la acest proiect.

Numele complet al proiectului este Informare și Comunicare :
Pietrele de temelie ale justiției pentru victimele cu dizabilități ale
infracțiunilor (878604 – InfoComPWDs).

Partenerii proiectului

Mai multe organizații lucrează la proiect.

Se numesc parteneri, și provin
din 7 țări UE:

● Bulgaria
● Croația
● Cehia
● Lituania
● România
● Slovacia
● Slovenia

Partenerul responsabil este Fundația Validity. Acesta este o
organizație internațională cu sediul în Ungaria.

Le puteți scrie un e-mail la: infocom@validity.ngo

Site-ul lor web este www.validity.ngo
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_______________________________

Informare și Comunicare: Pietrele de temelie ale justiției pentru victimele cu dizabilități ale
infracțiunilor (878604 – InfoComPWDs)

JUST-AG-2019 / JUST-JACC-AG-2019.

Conținutul acestui proiect reprezintă doar opiniile partenerilor de proiect și sunt
responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate
pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

_______________________________

Acest proiect este cofinanțat de Programul Uniunii Europene

pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020).


