CURS DE FORMARE
Forumul European pentru Justiţie Restaurativă,
Ars Publica, Asociaţia Şcolilor de Asistenţă Socială din România şi
Center for Peace Studies Za Mirovne Studije,
cu sprijinul Pro Training Romania,
vă invită la cursul de formare de două zile pe tema
“Accesibilitatea şi Iniţierea Justiţiei Restaurative”
Justiţia restaurativă reuneşte toate părţile implicate într-o infracţiune cu scopul de a repara cât mai bine
posibil răul produs. Acest lucru se face de obicei prin practici cum ar fi medierea victimă-infractor sau
conferinţele restaurative. Cercetările au arătat că aceste practici sunt eficiente şi că victimele şi infractorii
arată interes atunci când li se oferă posibilitatea de a participa. În ciuda acestor constatări, practica este
foarte limitată în majoritatea ţărilor europene, iar un număr mic de cazuri sunt referite, sugerând că
potenţialul justiţiei restaurative nu este atins. De asemenea, cercetările sugerează că multe victime şi
infractori ar dori să participe la procese de justiţie restaurativă, chiar şi atunci când nu li se oferă acces la
astfel de proceduri, şi că numărul de persoane care refuză procedurile de justiţie restaurativă este limitat.
Acest curs de formare este conceput pentru a fi util atât mediatorilor, cât şi altor profesionişti din sfera
justiţiei penale, precum ofiţeri de poliţie, procurori, judecători, avocaţi, personal al unităților penitenciare,
consilieri de probațiune, asistenţi sociali care oferă sprijin victimelor, consilieri de probaţiune şi alte
persoane interesate. Mediatorii autorizaţi din România primesc 12 credite profesionale de la Consiliul de
Mediere.
Cursul de formare oferă o platformă interactivă pentru înţelegerea barierelor în calea accesibilităţii şi iniţierii
procedurilor restaurative şi pentru explorarea modalităţilor de depăşire a acestora. În cadrul cursului sunt
examinate diferitele metode care pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi practica şi pentru a creşte probabilitatea
ca victimele şi infractorii să participe la proceduri de justiţie restaurativă. Cursul urmăreşte să ofere
participanţilor idei concrete şi competenţe noi cu privire la modul de îmbunătăţire a practicii proprii şi a
cooperării cu alte părţi interesate. Exemple de teme abordate sunt:
(1) Cooperarea între profesioniştii cu rol de referire şi mediatori
(2) Campaniile de sensibilizare şi de marketing a medierii victimă-infractor
(3) Scrierea scrisorii de invitare a părţilor la mediere
(4) Prima întâlnire cu părţile sau apelul telefonic pentru a discuta despre mediere
(5) Modificarea sau punerea în aplicare a legislaţiei şi a politicilor în domeniu
Aceste aspecte vor fi analizate folosind metode experienţiale şi participative, cum ar fi discuţiile, studiile de
caz şi jocurile de rol. Accentul va fi pe România şi Croaţia, deşi informaţii privind cele mai bune practici în
alte ţări europene vor fi de asemenea prezentate. Formatorii internaţionali vor include şi parteneri din cadrul
proiectului: Eleonore Lind (Suedia), Kjersti Lilloe-Olsen (Norvegia), Andreea Răduț (România), Malini
Laxminarayan (Olanda) și Emanuela Biffi (Belgia).
Un maxim de 30 de participanţi se pot înscrie. Vă rugăm să reţineţi că locul dvs la curs va fi rezervat doar
după ce aţi plătit taxa de participare, iar restituirile nu sunt posibile. Pentru a vă inregistra sau pentru a afla
mai multe informaţii, vă rugăm să trimiteţi un e-mail d-nei Anamaria Szabo la ana.szabo@sas.unibuc.ro.
Unde: Biroul de Informare al Parlamentului European, Europe House, A. Cesarca 6, Zagreb, Croaţia
Când: 20 şi 21 Martie 2014
Limba de lucru: Engleza
Costuri: Taxă de participare 25 euro de persoană, incluzând prânzurile şi o cină.
Cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor sunt suportate individual; organizatorii pot oferi
informaţii despre alternative de cazare. Cheltuielile legate de formatori sunt suportate de Forum.

