
Numele acestui proiect este ENABLE. 

ENABLE înseamnă:   

Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție  

pentru inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale .   

Justiția este sistemul național de legi.  

Dacă cineva încalcă legea,  

un judecător va decide ce se va întâmpla cu el,  

în sistemul de justiție. 

Inculpații sunt persoane  

care sunt acuzate de încălcarea legii.  

Uneori, dacă merg la tribunal                                                  

și se întâlnesc cu un judecător  

vor avea alături de ei un expert în drept, numit avocat.  

Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale  

sunt persoane  

care ar putea alege să citească un document                        

ușor de citit.  

În acest document, le vom numi uneori  

persoane cu dizabilități, deoarece este mai ușor de citit.  

 

 

 

 

 



Scurtă explicație 

 

În cadrul proiectului ENABLE vom vorbi despre: 

- accesul la sistemul de justiție  

- și șansă egală în sistemul judiciar 

pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Persoanele cu dizabilități  

sunt uneori implicate în sistemul judiciar.  

Aceștia pot fi acuzați de încălcarea legii  

Sau pot fi rugați să vorbească despre altcineva 

care este acuzat de încălcarea legii .  

Ce se întâmplă cu o persoană care este acuzată de încălcarea legii  

poate fi numit procedură penală.  

 

Este posibil ca sistemul judiciar să nu fie conceput pentru  

a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități. 

Sistemul judiciar poate fi dificil sau  

traumatizant pentru persoanele cu dizabilități.  

Traumatizant înseamnă că persoanele cu dizabilități pot reacționa  

cu teamă, anxietate, furie, depresie sau vinovăție.  

 

Legislația națională trebuie                            

să asigure  

accesul egal la justiție pentru toți.  

 

 



Proiectul ENABLE dorește să asigure: 

- tratament egal, 

- participare,  

- includere,  

- și tratament corect  

a inculpaților cu dizabilități 

în sistemul judiciar. 

 

Cui se adresează proiectul ENABLE? 

Persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  

care sunt implicate în sistemul judiciar 

și care participă la procesul juridic .  

Ce vrem să facem în proiectul ENABLE?  

Sistemul judiciar ar trebui să ofere servicii                                                    

pentru persoanele cu dizabilități:  

- informații în formate accesibile (cum ar fi ușor de citit),  

- tehnologie și informații accesibile,                                                                     

- avocați  calificați și lucrători din sistemul judiciar  

care cunosc nevoile persoanelor cu dizabilități și  

- lucrători de sprijin care înțeleg sistemul de justiție.  

și care pot sprijini persoanele cu handicap în cadrul procesului juridic. 

    

 



Care este obiectivul proiectului ENABLE? 

Vom promova accesul egal la sistemul de justiție.  

Vom căuta modalități de a îmbunătăți  

accesibilitatea sistemului judiciar.  

 

Avem 3 obiective:  

- să îmbunătățim cunoștințele oamenilor  

care lucrează în sistemul de justiție cu privire la  

nevoile persoanelor cu dizabilități,  

în special ale femeilor cu dizabilități și ale persoanelor care trăiesc 

în închisoare.  

 

- să îmbunătățim cunoștințele și înțelegerea despre  

persoanele cu dizabilități și adaptările de care acestea au nevoie,  

în rândul persoanelor care lucrează în sistemul judiciar .    

Cum ar fi avocații, poliția, judecătorii și alții.  

 

- să îmbunățim accesul la servicii juridice pentru  

inculpații cu dizabilități.  

Acest lucru înseamnă să discutăm cu persoanele care lucrează în 

sistemul judiciar  

precum și cu persoanele de sprijin pentru persoanele cu 

dizabilități  

și alte persoane din societate care pot ajuta.  

 

 

 



Cum funcționează proiectul ENABLE?  

- Vom face cercetări.   

Vom discuta cu inculpați cu dizabilități  

și cu persoane care lucrează în sistemul judiciar. 

- Vom pregăti un manual.  Manualul va fi oferit judecătorilor  

și altor lucrători din sistemul judiciar                                                                 

cu informațiile de care au nevoie  

pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități  

pot fi audiate și pot să înțeleagă procedurile. 

- Vom pregăti un protocol special.  

Un protocol este o procedură oficială sau un sistem de reguli .  

Protocolul nostru va ajuta persoanele cu dizabilități  

să aibă acces la sistemul de justiție .  

Important 

Dorim să ajutăm inculpații cu dizabilități.  

Experți din diferite domenii  

vor lucra împreună: 

- avocați și alți experți juridici,  

- experți în drepturile persoanelor cu dizabilități,  

- și alte persoane cu cunoștințe despre sistemul 

judiciar și despre nevoile persoanelor cu  dizabilități. 

Proiectul include persoane  

din țările UE.  

EU înseamnă Uniunea Europeană.  

 



Persoanele și organizațiile  

care lucrează în cadrul proiectului ENABLE  

au multă experiență și cunoștințe. 

 

 Centrul de Resurse Juridice (România),  

 Fenacerci - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade 

Social (Portugalia),  

 Fórum pro lidská práva (Cehia),  

 Comisia Internațională a Juriștilor - Instituții europene (Belgia),   

 Fundația KERA (Bulgaria),  

 PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Slovenia),   

 Confederación Plena Inclusión España (Spania), și  

 Mental Health Perspectives (Lituania). 

Proiectul este coordonat de o organizație internațională -                                         

Fundația Validity. 

 

Mai multe informații  

Proiectul urmează  

standardele internaționale și ale UE  

pentru accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități.  

Unele informații ușor de citit sunt disponibile prin aceste link-uri:  

 Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap (articolele 4, 5, 9, 12, 13), 

 Principii și orientări internaționale privind accesul la justiție pentru 

persoanele cu dizabilități,  

 Strategia Uniunii Europene pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități 2021-2030. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/345108/easy-read-un-convention.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/345108/easy-read-un-convention.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-Justice-easy-en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-Justice-easy-en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en


 

Alte informații despre proiect  

Proiectul ENABLE a început în septembrie 2022. 

Acesta se va încheia în august 2024. 

Uniunea Europeană contribuie la finanțarea proiectului.  

Numărul proiectului este 101056701.  

 

Facilitarea incluziunii și a accesului la justiț ie pentru inculpații cu dizabil ități intelectuale și psihosociale 

(101056701 - ENABLE - JUST-2021-JACC).  

  

Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opinii le exprimate sunt însă 

numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei 

Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autorit atea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru 

acestea 

 

©Ilustrații de Peter Gaber (myPart Project) și arhiva lui 

Zavod Risa.  

  


