
Laboratoarele
Internaționale CFJ : 
Justiția poate fi 
prietenoasă cu copiii!
Justiție prietenoasă cu copiii - Dezvoltarea
conceptului de practici judiciare sociale

1 aprilie 2022 (10.30 - 13.30 EET)
8 aprilie 2022 (10.30 - 13:30 EET) 
20 aprilie 2022 (16.00 - 17.45 CET)

Evenimentul ,,Justiția poate fi prietenoasă cu copiii" este organizat în cadrul proiectului cofinanțat de Uniunea
Europeană prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020, Justiția prietenoasă cu copiii: Dezvoltarea
conceptului de practici judiciare sociale (grant: REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552), care are ca scop
îmbunătățirea accesului la justiție pentru copiii cu vulnerabilități accentuate în sistemul de justiție penală prin
dezvoltarea și diseminarea unor modele specializate de evaluare individualizată a nevoilor acestora, în conformitate cu
legislația internațională și europeană.

Evenimentul constă în 3 zile de LAB-uri internaționale care vor fi organizate pentru experți, practicieni și avocați din
țările partenere. Acestea au ca scop schimbul de idei, practici și cunoștințe privind modul de organizare a litigiilor
strategice pentru copiii aflați în situații vulnerabile, crearea de noi algoritmi și consolidarea capacităților intersectoriale.
Dintre aceste 3 LAB-uri internaționale, primele două se vor desfășura în întregime online, în timp ce al treilea va fi în
format hibrid (Palermo, Italia și online). Participarea la fiecare laborator este individuală.

Primul LAB va avea loc în data de 1 aprilie 2022 și va fi un LAB de analiză încrucișată care are ca scop colectarea de
puncte de vedere practice privind procedurile de evaluare individuală a copiilor, importanța echipelor multidisciplinare
și implicarea diferiților actori și rolul acestora, precum și modul de depășire a decalajului dintre ceea ce se aplică în
practică și în teorie. În plus, LAB-ul este menit să îmbunătățească capacitățile profesioniștilor instruiți pentru a pune în
aplicare evaluările individuale și justiția prietenoasă cu copilul.

Cel de-al doilea LAB de analiză încrucișată va avea loc în data de 8 aprilie 2022 și are ca scop împărtășirea punctelor
de vedere critice cu privire la modul în care a fost conceput și implementat modelul CFJ de evaluare individuală a
nevoilor copiilor în diferite contexte europene: pentru a îmbunătăți în continuare aspectele proiectului și pentru a
sprijini mai bine copiii și tinerii în sistemele naționale de justiție, discutând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și
amenințările.

Cel de-al treilea LAB de analiză încrucișată va avea loc în data de 20 aprilie 2022 și toți partenerii proiectului vor fi
invitați să se întâlnească cu unele autorități locale în birourile sau sediile lor instituționale și vor avea ocazia să învețe
unii de la alții și să utilizeze experiența italiană, în concret. Va fi, de asemenea, o recapitulare a tuturor rezultatelor
celor trei laboratoare și se va face o comparație a ceea ce a rezultat în lumina nevoilor reale ale copiilor.

Pentru mai multe informații: https://www.prismonline.eu/cfj-international-labs-justice-can-be-child-friendly/

https://www.prismonline.eu/cfj-international-labs-justice-can-be-child-friendly/


LAB_1 Internațional CFJ _ Cum să înțelegem situația vulnerabilă a 
copilului în justiția penală pentru a îmbunătăți participarea lui în
siguranță?

10:30 Primirea participanților, prezentarea proiectului și a agendei 
evenimentului

11.00 Activitatea 1 - Cum se realizează o evaluare individuală - Prezentarea 
subiectului: Ce este o evaluare individuală? Care sunt câteva întrebări 
posibile care pot fi puse atunci când o efectuați? Ați folosit vreodată 
instrumente specifice în activitatea dumneavoastră? 

11.15 Simularea unei evaluări individuale

12.10 Pauză

12.30 Activitatea 2 - Analiza unei situații ostile care ar putea apărea în timpul
procedurii de evaluare individuală: cum va fi depășită? 

1 aprilie 2022
Înregistrați-vă aici: https://bit.ly/3Mpd8Lz

13.30 Sfârșitul sesiunii



10:30 Întâmpinarea participanților și prezentarea ordinii de zi a webinarului 

10:45 Prezentarea modelului italian 

11.00 Discuție deschisă cu experții

11.15 Întrebări și răspunsuri pentru modelul italian

11.45 Discuție deschisă cu experții

12.00 Întrebări și răspunsuri pentru modelul bulgar

12.15 Pauză

12.30 Prezentarea modelului românesc

12.45 Discuție deschisă cu experții

13.00 Întrebări și răspunsuri pentru modelul românesc

13.15 Încheiere cu o prezentare generală a modelului european de evaluare 
individuală

13.30 Evaluarea și încheierea sesiunii 

Conținutul acestui International LAB reprezintă numai punctul de vedere al autorului (autorilor) și este 
responsabilitatea exclusivă a acestuia (acestora).
Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea care ar putea fi făcută din informațiile pe care le 
conține.

8 aprilie 2022 
Înregistrați-vă aici: https://bit.ly/379rxeR

LAB_2 Internațional CFJ _Contexte multiple și perspective multi-
disciplinare!

11.30 Prezentarea modelului bulgar



16.00 Prezentarea LAB 3 și primirea membrilor consorțiului din cele trei țări 
partenere. 

16.30 Evaluarea modelelor CFJ: "Este posibil un model UE de evaluare 
individuală pentru toți copiii în toate situațiile vulnerabile? "

17.45 Sfârșitul evenimentului și evaluarea finală

Conținutul acestui International LAB reprezintă numai punctul de vedere al autorului (autorilor) și este 
responsabilitatea exclusivă a acestuia (acestora).
Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea care ar putea fi făcută din informațiile pe care le 
conține.

20 aprilie 2022 
Înregistrați-vă aici: https://bit.ly/3IKrljP

LAB_3 Internațional CFJ _Către un model UE de evaluare individuală? Cum putem proceda 
ca dreptul la evaluare individuală să funcționeze pentru copiii neînsoțiți, copiii lipsiți de 
îngrijire parentală și copiii cu dizabilități intelectuale și psihosociale


