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Protecţia imaginii victimelor vulnerabile
– minori în mass-media
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară (CMSC), în parteneriat cu Fundaţia “Catharsis”
derulează proiectul „Protecţia imaginii victimelor vulnerabile – minori în mass-media” cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene prin PHARE – Programul Consolidarea Societăţii
Civile în România, Componenta 4 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi
independenţa justiţiei.
Evenimentul a fost lansat pe data de 30 noiembrie 2005, la Centrul de Conferinţe „Providenţa” din Iaşi,
unde au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, magistraţi, reprezentanţi ai
direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia minorului, avocaţi, ofiţeri de presă din cadrul Inspectoratelor
de Poliţie Judeţene, medici legişti, consilieri de probaţiune, reprezentanţi ai Colegiului Medicilor,
reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene, reprezentanţi ai mass-media şi ai altor fundaţii şi
organizaţii implicate în protecţia copilului din regiunea Moldovei.
Principalele aspecte dezbătute au vizat prezentarea programului şi a echipei de lucru, premisele
psihologice şi sociale, sursele de informare şi perspectiva media, contextul legislativ şi implicarea
voluntarilor.
Proiectul se va derula în perioada 2005 – 2006, în regiunea Nord-Est a României, cuprinzând oraşele
Iaşi, Suceava, Botoşani, Bacău şi Roman, şi are ca scop perfecţionarea unui grup de 60 de jurnalişti şi 60
de reprezentanţi ai instituţiilor de ocrotire a copilului, în tratarea cu profesionalism şi respectând
principiile deontologice, a subiectelor sociale care implică victime vulnerabile - minori.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0232 252 920, fax
0232 252 926, Coordonator proiect: Laura Albu, lalbu@cmsc.ro.

Proiect finanţat de

UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin
programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin
pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere,
de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri
este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.

