Jurnaliștii de investigaț ie și activiștii pentru drepturile omului vă invită
să aflaț i adevărul despre cei care nu există

Timp de mai bine de un an, jurnaliștii Centrului de Investigații Media și experţii
Centrului de Resurse Juridice au documentat situația respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilități mintale instituționalizate.
Cum și în ce condiții trăiesc şi învaţă cei mai vulnerabili dintre cei care se află în grija
statului, ce drepturi au și cum li se respectă? Ce legi sunt complet neglijate de cei care ar
trebui să le facă acestora o viață mai bună, dar uneori îi supun unor tratamente degradante?
Cine răspunde pentru moartea celor închişi și unii dintre ei copii sau tineri? Ce se ascunde
în spatele unor acte seci în care moartea nu se numește moarte, ci „stop cardio-respirator”?
Cine-i verifică pe cei care ar trebui să-i ducă spre o viață normală, dar îi duc, pe mulți dintre
ei, în gropi de la marginea cimitirelor, după o viață la marginea societății? Cum şi câte ONGuri se implică în dezinstituţionalizarea tinerilor cu dizabilităţi?
Vă răspundem la aceste întrebări, împreună cu autorii investigațiilor realizate în
cadrul proiectului, joi, 21 aprilie, la ora 9.30 la 14.00, la Hotel Capitol din Calea Victoriei
29, Bucureşti, la o dezbatere despre un fenomen pe care societatea românească îl credea de
mult depășit, dar care este ingrozitor de actual.
Aşteptăm reprezentanți ai autorităților centrale, ai ONG-urilor şi ai misiunilor
diplomatice străine la București.
Confirmări: 20 aprilie, ora 2 PM, tel. 0722821303, catalina.savulescu@crj.ro sau la
contact@investigatiimedia.ro.
“Adevarul despre cei care nu exista – jurnalism si activism pentru drepturile celor cu
dizabilitati din centrele finantate de stat”, finanţat prin Fondul ONG în România,
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, implementat de Centrul
de Investigații Media in parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice.
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AGENDA EVENIMENTULUI
„ADEVĂRUL DESPRE CEI CARE NU EXISTĂ”
21 APRILIE 2016, Hotel Capitol

9.30-10.00 - Welcome coffee
10.00-10.15 - De ce am facut acest proiect?
10.15-11.00 - „Voiajul”, un documentar dela0.ro despre traseul unui beneficiar prin labirintul
sistemului de protectie pentru persoanele cu nevoi speciale, urmat de discutii cu
autorii
11.00-11.30 - „Condamnati la nebunie” - o investigatie de presa despre centrele din Brasov si
Ilfov, plus intrebari si raspunsuri
11.30-11.45 - Coffee break
11.45-12.15 - Drepturi, bani si sistem: un documentar TVR despre cat de prost investitor este
statul
12.15-13.00 - Unde dispar banii si cine are grija de ei? Două investigatii despre bugete si
infractori care le gestioneaza.
13.00-13.30 - Dimensiunile dezastrului - Harta mortii
13.30 - Pranz
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