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A G E N D A  

 
CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI 

”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!” 

București, 26-27 aprilie 2016, Hotel CARO 

 

26 APRILIE – MARȚI 
 

13:00 – 14:00   Înregistrare participanți 

14:00 – 15:00  Pauză de masă – prânz 

15:00 – 18:00 Forum Dizabnet – sesiune deschisă atât pentru membri, cât și pentru  potențiali membri 

și alți invitați. Prezentare proiect Vocea ONG, discuție finală despre înființarea Federației 

Dizabnet și planificarea activităților viitoare 

15:00 – 18:00  Forum RENICO – sesiune pentru membri Reninco  

15:00 – 18:00  Forum ONPHR – sesiune pentru membri ONPHR 

19:00   Cină 

27 APRILIE – MIERCURI 
 

08:00 – 09:00  Mic dejun 

09:00 – 09:15  Cuvânt înainte parteneri în proiect, oficialități 

09:15 – 09:30  Prezentare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu  

   dizabilități” 

09:30 – 10:00 Stare de fapt în rândul organizațiilor pentru persoane cu dizabilități din România - 

Concluzii ale chestionarului aplicat la cca. 100 de organizații ale persoanelor cu dizabilități 

 10:00 – 11:00  Dizabilitate și educație – Studiul privind accesul la educație al persoanelor cu   

   dizabilități –  Concluzii, recomandări, discuții 

11:00 – 11.30  Pauză de cafea 

11:30 – 12:30 Dizabilitate și statistică –  Studiului ”Costul dizabilității” - Concluzii, recomandări, discuții 

12:30– 13:30 Dizabilitate și mass-media –  Studiul ”Dizabilitatea în presă” și Ghidul pentru jurnaliști și 

profesioniști în mass-media – Concluzii, recomandări, discuții 

13:30 – 14.30  Pauză de masă – prânz și cafea 

14:30 – 15:30  Modelul social versus modelul medical, schimbarea de paradigma 

15:30 – 16:30 Lobby și advocacy pentru drepturile persoanelor cu dizabilități – Rezultate şi 

concluzii ale sesiunilor de formare și informare din țară 

16:30 – 17:00 REZOLUȚIE: ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu 

dizabilităţi”.  Concluzii / Planuri de viitor.  


