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08:30 - 09:00 Welcome coffee 

Sesiunea 1  

09:00 – 11:00 Paola Grenier, Manager de proiect, Validity  
Concluziile cercetării calitative privind victimele cu dizabilităţi  intelectuale şi 
psihosociale în Europa 
 
Georgiana Pascu, manager de program, CRJ 
Oana Dodu, expert jurist, CRJ 
Practicile CRJ în relaţia cu victimele, persoane adulte cu dizabilităţi  intelectuale şi 
psihosociale din instituţiile sociale şi medicale din România. 
 
Miren Špek, director, Serviciul de suport pentru victime și martori – VWSS, Croația. 
Evaluarea nevoilor individuale ale victimelor cu dizabilităţi  
 

11:00 – 11:30 Pauză. 

Sesiunea 2  

11:30 – 13:00 Charlotte Orrell, Registered Intermediaries, Marea Britanie  
În Marea Britanie un specialist în comunicare denumit „intermediar” ajută la 
comunicarea dintre avocați și martorii vulnerabili în procesele judiciare. Persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale care participă la proces în calitate de victime sau 
martori pot avea dificultăți în a înțelege întrebările ofiţerilor de poliţie, procurorilor, 
judecătorilor şi avocaților. 

13:00 – 14:00     Pauză de prânz. 

Sesiunea 3  

14:00 – 15:30 Elisabeta Moldovan, auto-reprezentant, co-preşedinte, Ceva de Spus 
Maria Krasteva, avocat, Chance and Support, Bulgaria  
Capacitatea juridică și statutul de victimă 
 

15:30 Concluziile zilei. 

 

AGENDA EVENIMENTULUI – Ziua 2, 20 mai 

Voci pentru justiție – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor 
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Mai multe detalii despre proiectul 

Voci pentru justiție – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor : AICI. 
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