Un program comun al Consiliului Europei – Echipa pentru Romi si Itineranti
Si al Comisiei Europene – DG Justitiei si Consumatori

ANUNT DE PARTICIPARE LA SEMINARUL

“ACCESUL EFECTIV LA JUSTITIE
IN CAZUL PERSOANELOR APARTINAND GRUPURILOR
VULNERABILE, CU ACCENT ASUPRA FEMEILOR ROME”
Programul JUSTROM 2 vine in continuarea etapei pilot a programului JUSTROM,
desfasurat in perioada octombrie 2016 – martie 2018, in patru tari europene, respectiv
Bulgaria, Grecia, Italia si Romania. Programul JUSTROM 2 are ca scop imbunatirea
accesului la justitie al femeilor rome si itinerante si este implementat in perioada aprilie 2018martie 2019. In mod specific, proiectul isi propune sa contribuie la imputernicirea femeilor
rome si itinerante prin cunoasterea drepturilor si a mecanismelor juridice impotriva
discriminarii si a altor violari ale drepturilor omului, inclusiv a mariajelor timpurii/fortate, a
traficului de fiinte umane, a violentei domestice, a evacuarilor fortate, a abuzurilor politiei si a
infractiunilor motivate rasial. Programul va asigura informare, consiliere si reprezentare
juridica pentru un numar estimat de 1600 de beneficiari la nivel european. In Romania,
programul va avea un numar minim de 355 de beneficiari in cadrul a doua clinici juridice,
infiintate in Calarasi si Bucuresti.
In data de 14 februarie, intre orele 14.00-17.00, in str. Bucuresti nr. 140 A (la sediul
Primariei municipiului Calarasi) cu sprijinul Baroului Calarasi, organizeaza seminarul
“Accesul efectiv la justitie in cazul persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent
asupra femeilor rome”
Prin intermediul acestui seminar se urmareste informarea si sensibilizarea avocatilor
din judetul Calarasi cu privire discriminarea pe criterii etnice, sociale si de gen, precum si
cresterea interesului avocatilor de a prelua si sustine in mod eficient astfel de cauze in fata
instantelor nationale si europene.
Participarea la seminar este gratuita si se asigura si un bufet suedez. Termenul limita
pentru inscriere este 12 februarie a.c.
In vederea aplicarii, persoanele interesate vor transmite un email pentru confirmarea
disponibilitatii de participare la adresa justromromania@gmail.com .
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