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ACCES la Educatie, Servicii si Comunitate pentru copiii si adultii in scaune
rulante
La inceputul lunii iunie s-a incheiat prima activitate de grup suport organizata in cadrul
proiectului ACCES la Educatie, Servicii si Comunitate pentru copiii si adultii in scaune
rulante, proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in
Romania. Patru utilizatori de scaune rulante au participat timp de o luna la sedinte de
consiliere psihologica individuala si de grup.
Una dintre persoanele implicate in proiect este Antonia, o bucuresteanca de 34 de ani, care
foloseste un scaun rulant de aproximativ un an, ca urmare a unui accident auto. Schimbarea
a fost majora si brusca, asa ca i-a fost greu sa se obisnuiasca cu ea, dupa cum ea insasi
marturiseste. Echipa de oameni tineri, energia pe care au aratat-o de la inceput si priceperea
lor in a ma ajuta sa trec peste orice teama m-au convins ca am facut o alegere buna cand am
ales sa fiu parte din proiectul ”ACCES”.
Activitatile proiectului ACCES la Educatie, Servicii si Comunitate pentru copiii si adultii in
scaune rulante se implementeaza in regiunea Bucuresti – Ilfov, in perioada 1 martie 2014 –
30 aprilie 2016.
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Respectarea drepturilor copiilor – o prioritate pentru Avocatul Poporului si
UNICEF Romania
Avocatul Poporului si UNICEF Romania au lansat raportul special privind „Respectarea
drepturilor copiilor privati de libertate in Romania”. La evenimentul desfasurat la Palatul
Parlamentului au participat: Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, Reprezentantul
UNICEF Romania, doamna Sandie Blanchet, reprezentanti ai Parlamentului, Guvernului,
inclusiv ai sistemului de justitie din Romania, membri ai corpului diplomatic si ai unor
organizatii neguvernamentale, alaturi de media.
Raportul special este o initiativa a institutiei Avocatul Poporului din Romania si a fost
realizat cu sprijinul tehnic al UNICEF Romania. Studiul isi propune sa determine daca si in
ce masura sunt respectate drepturile copiilor privati de libertate in Romania, prin analiza
perceptiilor acestora in legatura cu cele mai importante aspecte ale drepturilor lor la
siguranta, demnitate umana, acces la asistenta juridica, separarea de adulti, asistenta
medicala si servicii pentru promovarea sanatatii, educatiei si mentinerea legaturii cu familia
si comunitatea pe perioada detentiei. Raportul analizeaza respectarea drepturilor copiilor pe
intregul traseu judiciar, de la arestarea preventiva pana la executarea pedepsei sau a masurii
educative dispuse de instanta de judecata.
Totodata, aceasta analiza sprijina imbunatatirea politicilor publice pentru copiii privati de
libertate si reintegrarea lor durabila in societate, prin furnizarea de informatii cheie si
formularea de recomandari pentru institutiile relevante, in special Ministerul Justitiei –
Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne si Comisiile
Parlamentare cu mandat in acest domeniu.
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