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INVITAȚIE

Fundația Terre des hommes România implementează proiectul CLEAR-Rights: "Îmbunătățirea
asistenței juridice pentru copii în Europa", finanțat prin Programul Justiție al Uniunii Europene. Scopul
proiectului este de a îmbunătăți accesul egal la un avocat pentru copiii suspectați sau acuzați de
infracțiuni, prin consolidarea accesului la asistență juridică de calitate și specializată finanțată de guvern
și la asistență juridică pro bono, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Directiva 2016/800/UE.
Proiectul este coordonat de Biroul Regional al Terre des hommes în Europa și este implementat în
parteneriat cu Alianța Avocaților pentru Drepturile Omului din Franța, Defence for Children Belgia,
Defence for Children Olanda, PILnet Ungaria și Terre des hommes România.
În cadrul proiectului CLEAR RIGHTS Project, Tdh România va organiza două sesiuni de formare pentru
avocații pro bono din România: prima sesiune 30 iunie - 1 iulie (8:00 - 15:00 CET) și a doua sesiune 2-3
iulie 2022 (8:00 - 15:00 CET), la hotelul Sinaia, bd. Carol I, Nr. 8, 106100, Sinaia. Toate costurile sunt
acoperite de proiect (transport, cazare, masă). Menționăm că unul dintre specialiștii formatori este
domnul avocat Dragoș CHILEA, Președintele Baroului Penal Internațional
În acest sens, vă solicităm să desemnați un avocat pro bono care să participe la pr ima sesiunea de
formare, cea la care mai avem locuri disponibile și care va fi în perioada 30 iunie – 1 iulie (sosire în data
de 29 iunie seara, cu cină asigurată).
Opțiunile pentru participare și datele de înregistrare vor putea fi introduse individual pană la data de
24 iunie în formularul de înregistrare care poate fi accesat din conținutul email-ului.
Sesiunile vor fi organizate în limba română, însă, o continuare a sesiunilor de formare, o reprezintă o
vizită de studiu în Belgia la sfârșitul lunii septembrie pentru care vor fi selectați 5 avocați din Romania
dintre participanții la sesiunile de la Sinaia și, în acest sens, rugăm participanții să indice în formularul
de înregistrare și nivelul de cunoaștere a limbi engleze alături de nume, barou, adresa de e-mail și
numărul de telefon.
Proiectul CLEAR-Rights urmărește în special:
- să dezvolte capacitățile și să îmbunătățească cunoștințele avocaților care oferă asistență juridică și
avocați pro bono pentru a oferi asistență juridică prietenoasă copiilor în conflict cu legea.
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- să creeze o rețea de asistență juridică pentru a pune în legătură nevoile juridice ale organizațiilor
neguvernamentale și ale copiilor cu avocații de asistență juridică și avocații pro bono care sunt dispuși
să ofere asistență juridică, precum și pentru a face schimb de practici promițătoare legate de furnizarea
de asistență juridică copiilor aflați în conflict cu legea.
- Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie politică și a furnizorilor de servicii cu privire
la asistența juridică și la asistența juridică pentru copiii aflați în conflict cu legea și care beneficiază de
un sistem permanent de asistență juridică.
Prezentarea organizației Terre des hommes
Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană de asistență pentru copii. Din
1960, Tdh a contribuit la construirea unui viitor mai bun pentru copiii vulnerabili și pentru comunitățile
lor, având un impact prin soluții inovatoare și durabile. Activ în aproximativ 40 de țări, Tdh lucrează cu
propriile echipe și/sau cu parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte de
teren care au îmbunătățit semnificativ viața de zi cu zi a peste patru milioane de copii și membri ai
comunităților lor în 2019, în domeniile sănătății, protecției și ajutorului de urgență.
Prin intermediul programului nostru de acces la justiție, încurajăm statele din Europa să asigure accesul
efectiv la justiție pentru copiii care intră în contact cu legea. Sprijinim punerea în aplicare a măsurilor
neprivative de libertate pentru copii și a unor garanții procedurale mai puternice. Împreună cu
partenerii noștri, promovăm utilizarea proceselor de justiție restaurativă în cazurile în care sunt
implicați copii, fie ca victime, fie ca suspecți/agresori. Prin intermediul unor metodologii inovatoare, ne
implicăm cu copiii pentru a ne asigura că le înțelegem opiniile. La nivel regional, facilităm schimbul de
bune practici și de învățare, sensibilizarea și promovarea unei justiții adaptate copiilor. De asemenea,
sprijinim crearea serviciului multidisciplinar Barnahus, care oferă asistență pentru copiii victime și
martori ai violenței și abuzurilor.

Pentru detalii suplimentare:
Mihai Enache
telefon: 0731 32 73 75, email: mihai.enache@tdh.ch

Mulțumim anticipat!
Manager d e pr oiect
Mihai ENACHE
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