A inceput proiectul ,,SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu
dizabilități mintale închise în instituții”

Centrul de Resurse Juridice a initiat proiectul ,,SOS: ONG-urile din România, împreună pentru
drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții”, al cărui scop constă în
implicarea și creșterea capacității societății civile pentru crearea unui mecanism complex și
independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale
instituționalizate sau în pericol de a fi instituționalizate și de consiliere socială și juridică în
vederea asigurării accesului echitabil la justiție și la o viață demnă.
În esenţă, contribuim pe termen lung la un tratament adecvat pentru beneficiarii de servicii sociale
instituționalizați cu dizabilităţi mintale - un grup extrem de vulnerabil la abuzuri. În legislaţie,
asistenţa sociala "se acordă la cerere", iar noi identificăm şi folosim mecanisme prin care ONGurile
să-i asiste pe cei aflaţi în astfel de situaţii de vulnerabilitate în a-şi cere dreptul la asistenţă socială,
dar şi alte drepturi fundamentale la care nu au acces.”, a declarat Georgiana Pascu, Manager
program Pledoarie pentru Demnitate al CRJ.
Conform celei mai recente statistici a Ministerului Muncii, la sfârşitul lui 2014, 25.000 de persoane
se aflau închise în 771 de centre de asistenţă socială de stat. De asemenea, sunt alţi 10.000 de
copiii cu cerințe educative speciale și 40.000 în asistență maternală sau în familii și pentru care
există pericolul să intre în centrele de plasament din cauza lipsei de servicii sociale la nivel local, în
special în mediul rural. În România lui 2016, există însă alte câteva mii de persoane cu dizabilităţi
despre care nu se ştie nimic.
O activitate importantă a proiectului o constituie furnizarea de servicii de consiliere şi asistenţă
juridică şi suport în luarea deciziilor prin Clinica Juridică Mobilă în cel puţin 20 judeţe din ţară.
Astfel, prin deplasarea unui „biroul juridic mobil” care va ajunge în instituţiile izolate, în zone cu
grad de sărăcie ridicat, în mediul rural sau în oraşele mici se vor furniza consultanță, consiliere şi
asistenţă juridică, precum și reprezentarea directă în cazurile de abuz sau încălcare a drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017 şi este co-finanţat printrun grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană
extinsă.
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