Poate justiția să fie prietenoasă cu copii?
Perspective europene și naționale pentru o abordare
multidisciplinară a minorilor neacompaniați
11-12 Octombrie 2021 Conferință internațională online
10.30 – 14.30 EET

Înregistrarea este posibilă la bit.ly/Child_Friendly_Justice

Ce caracteristrici trebuie să aibă un model de evaluare individuală?
Cât de importantă este asigurarea unei abordări multidisciplinare pentru sistemul de justiție?
Beneficiază migranții minori neînsoțiți de același tratament ca și copii localnici atunci când sunt implicați în
proceduri penale?
Această conferință internațională online își propune să facă schimb de experiențe și de practici cu privire la
reglementările și implementări legislative adaptate copiilor pentru a asigură respectarea interesului lor superior al
copilului în cadrul sistemului de justiție din Italia.
Atenția specială este acordată sprijinului juridic pentru copiii neînsoțiți implicați în proceduri penale în calitate de
suspecți și/sau victime cu abordări și practici judiciare în trei state membre ale UE, și anume Bulgaria, Italia și
România.
Conferința internașională online de 2 zile și jumătate va oferi o largă participare internațională cu scopul:
- identificarea abordărilor adoptate în Italia pentru a proteja copiii neînsoțiți implicați în proceduri penale ca victime
sau suspecți ale infracțiunilor, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/800 și Directiva (UE0 2012/29 ;
- Împărtășirea ,,practicilor promițătoare’’ existente ăn ceea ce privește protejarea interesului superior al copilului, în
special dreptul la o evaluare individuală și rezultatele acestora pentru copiii migranți;
- Sensibilizarea, ărin schimbul de experiențe reale, cu privire la impactul reglementărilor și practicilor asupra vieții
copiilor:
- - abordarea provocărilor la nivel național și internațional în direcția unui sistem de justiție prietenos cu copiii:
- Împărtășirea obiectivelor comune ale celor 3 state membre UE.
Această conferință internațională online este a doua dintr-o serie cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu
privire la modul de a beneficia de reglementările și practicile existente și cum să le transpunem în diferite contexte.
Aceasta oferă un punct de vedere constructiv pentru a crea instituții juridice prietenoase cu copiii, în care drepturile
omului sunt garantate efectiv. Experiențele copiilor cu privire la migrație și ale profesioniștilor care lucrează cu ei vor fi
impărtășite cu scopul de a identifica unele dintre provocări, dar și de a propune câteva soluții concrete în sistemul de
justiție.
Conferința internațională online Poate fi justiția prietenoasă cu copii? Perspective europene și naționale pentru o abordare
multidisciplinară a copiilor neînsoțiți este organizată în cadrul proiectului Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie
2014-2020, proiect cofinanțat Justiția prietenoasă pentru copii: dezvoltarea conceptului de practici ale instanțelor (numărul
grantului REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552) care își propune sp îmbunătățească accesul la justiție pentru copiii cu
vulnerabilități sporite în sistemul de justiție penală prin dezvoltarea și diseminarea modelelor de evaluare individualizată a nevoilor
acestora în conformitate cu legislația internațională și europeană.
Pentru mai multe informații: https://www.prismonline.eu/can-justice-be-child-friendly/

11 Octombrie 2021

O evaluare individuală mai bună pentru o justiție prietenoasă copiilor
și incluzivă : de la cele mai bune standarde internaționale la reformele
nationale

10:30

Introducerea conferinței, prezentarea agendei și prezentarea generală a
proiectului

10:45

Împărtășirea proveștilor reale ale copiilor neînsoțiți

11.00

Sesiunea 1 – Ultimele evoluții în cadrul internațional privind drepturile
copilului neînsoțit în sistemele de justiție pentru copii

12.00

Întrebări & Răspunsuri

12.15

Pauza

12.30

Sesiunea 2 – Practici promițătoare din Italia privind protecția copiilor
migranți în sistemele de justiție penală : puncte de vedere ale
practicienilor

14.00

Întrebări & Răspunsuri

14.30

Încheiere

12 Octombrie 2021

Abordarea multidisciplinară adoptată în modelele UE de evaluare
individuașă

10:30

Regăsire și rezumatul primei zile

10:45

Sesiunea 1 – Provocări, perspective la nivel internațional și național cu
care se confruntă copiii neînsoțiți victime și suspecți sau acuzați de
săvârșirea unei infracțiuni

11.45

Întrebări & Răspunsuri

12.00

Pauză

12.15

Sesiunea 2 – Modele UE pentru instanțele prietenoase copiilor
Prezentări din cele 3 țări partenere – Italia, Bulgaria, România – modele
de evaluare individuală pentru copiii aflați într-o situație vulnerabilă
(lipsiți de îngriirea părintească, migranți, cu dizabilități intelectuale sau
psihosociale)
La sfărșitul fiecărei prezentări, partenerii vor colecta feedback de la participanți pentru a spori
capacitășile echipelor multidisciplinare

14.30

Încheiere

Conținutul aceste conferințe reprezintă doar opiniile autorului (autorilor) și este responsabilitatea sa exclusivă
Comisia Europeană nu își asuma nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

