"Adevarul despre cei care nu exista - jurnalism si activism pentru drepturile celor cu
dizabilitati din centrele finantate de stat"
Training jurnalişti, activişti şi experţi în monitorizare
18 - 20 iunie 2015
Mangalia
AGENDA

Joi, 18 iunie 2015
12:00 - Primirea si cazarea participantilor
12:30 - Pranz
13:30 - De ce noi? Prezentarea organizatorilor şi a participanţilor.
14:00 - Introducere în monitorizarea drepturilor omului în locurile în care se află închise
persoanele cu dizabilităţi mintale:
 Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilităţi?
 De ce să le monitorizăm?
 Dificultăţi în monitorizare respectării drepturilor omului în instituţiile de tip închis.
14:30 Aşteptările, experienţa şi expertiza jurnaliştilor, activiştilor şi experţilor în monitorizare:
 Vorbim despre frică şi provocări
 Vorbim despre ce înseamnă să lucrăm împreună: jurnalişti, activişti, persoane cu
dizabilităţi mintale şi experţi în monitorizare
15:00-15:30 Pauză de cafea
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15:30 - Drepturile omului şi dizabilitatea
 Analiza sistemului de protecţie social, medical, educational – instituţii, câte, unde, câţi
angajaţi, standarde.
 Convenţia ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi
 Cunoaşterea domeniului prin adresarea de întrebări specifice în grupuri mici
16:15 - Ce înseamnă colaborarea jurnalist-profesionist în domeniu:
 Cum au schimbat sistemul din Anglia, două anchete de investigaţie jurnalistică realizate
de BBC, Moartea violentă a doi copii.
17:30 - Întrebări şi Răspunsuri
20:00 - Cina

Vineri, 19 iunie 2015

9:30 - Jurnalismul de investigatie - importanta, obiective, tehnici
11:00 - Monitorizarea drepturilor omului:
 Scopuri
 Principii
 Tehnici
11:30 – 11:45 Pauză de cafea
11:45 - Practicarea tehnicilor de observare şi de culegere a datelor într-o instituţie de tip închis:
 Enumerarea lucrurilor şi deficienţelor pe care le pot observa într-o instituţie
 Documentele pe care le pot consulta într-o instituţie pentru a culege date relevante
documentării.
12:30 - Practicarea tehnicilor de intervievare în centre
14:00 - Prânz
15:00 - Jurnalismul de investigatii in instituţii - aspecte practice
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16:00 - Prezentarea detaliilor anchetei de investigaţie jurnalistică "Mortii nimanui".
17:00 - Întrebări şi Răspunsuri
20:00 - Cina

Sâmbătă, 20 iunie 2015
09:30 - Solicitări de informaţii publice despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale
instituţionalizate
10:30 - Plan de acţiune comun
11:45 - Pauză de cafea
12:00 - Aspecte de ordin practic privind colaborarea în realizarea de investigaţii jurnalistice şi
monitorizări.
14:00 - Prânz si plecarea participantilor
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