
                                        
 

 

 
 
 

 
 

DEZVOLTAREA ŞI APLICAREA MECANISMELOR DE MONITORIZARE A ACŢIUNILOR GUVERNULUI ÎN 
DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE DIN INSTITUŢIILE 

MEDICALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN ROMÂNIA  
 
Bucureşti, 12 ianuarie 2008 - Centrul de Resurse Juridice şi Liga Română pentru Sănătate 
Mintală anunţă lansarea proiectului “Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare 
a acţiunilor guvernului în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
mintale din instituţiile medicale şi de asistenţă socială din România”, finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul Phare, Componenta 2 - Democraţie, protecţia mediului, protecţia 
consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.  
 
Proiectul urmăreşte responsabilizarea reprezentanţilor Guvernului cu atribuţii în domeniul 
apărării şi protejării drepturilor omului în instituţiile medicale şi de asistenţă socială destinate 
recuperării şi îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi mintale prin acţiuni de monitorizare a politicilor 
publice şi a legislaţiei din domeniu şi a modului în care sunt respectate drepturile omului în 
instituţii, conştientizarea societăţii civile şi a pacienţilor.  
 
Proiectul continuă linia vizitelor de monitorizare neanunţate iniţiate de CRJ şi colaborarea cu 
Liga Română pentru Sănătate Mintală (LRSM), pilon important în relaţia cu profesioniştii din 
domeniul dizabilităţilor mintale şi ai pacienţilor, precum şi în elaborarea standardelor din 
domeniul tratării şi îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi mintale. 
 
Ţinând cont de recomandările Consiliului Europei şi de cele ale Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, proiectul propune consultarea şi implicarea în procesul de monitorizare a acţiunilor 
Guvernului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale şi a aplicării legislaţiei, nu 
doar a organizaţiilor neguvernamentale din domeniu, dar mai ales a membrilor colegiilor de 
profesionişti în domeniul medical, social şi juridic, a familiilor şi, cel mai important, a comunităţii 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală internate în spitalele de psihiatrie.  
 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, să întărească rolul de advocacy şi de watch dog al 
beneficiarilor serviciilor de sănătate mintală şi al aparţinătorilor / familiilor acestora prin 
implicarea lor în promovarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale pacienţilor din institutiile 
medicale şi de asistenţă socială. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu: 
Georgiana Pascu, Coordonator al Programului Pledoarie pentru demnitate, Centrul de Resurse Juridice, tel: 021-
212.06.90, e-mail: gpascu@crj.ro  
Laura-Maria Băluţ, Coordonator Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 021-212.06.90/91, e-mail: 
laura@crj.ro  
Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
 

 
Proiect finanţat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. 
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, 
să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea 
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească 
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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