NOTĂ PENTRU PRESĂ
Răspunsurile justiției penale cu privire la deținuții dependenți de droguri
Proiect Regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Persoanele și deținuții dependenți de
droguri, precum și rudele acestora din
Armenia, Georgia, Republica Moldova și
Ucraina;
► Factorii de decizie politică responsabili
pentru chestiuni transversale legate de
consumul de droguri din domeniul justiției
penale și al sănătății publice.
► Personalul medical și alți angajați ai
penitenciarelor.
► Organizațiile societății civile care oferă
servicii persoanelor dependente de
droguri și care sunt în legătură cu
sistemul justiției penale.
Cum va funcționa proiectul?
► În strânsă colaborare și în parteneriat cu
ministere de resort, departamente
penitenciare, parteneri internaționali și
organizații ale societății civile.
► Prin corelarea politicii, a practicii și a
științei în domeniul justiției penale, al
sănătății publice și al drepturilor omului.
► Prin cooperare regională, coordonare și
asigurarea unui forum multidisciplinar
pentru discuții și schimb de bune practici.

Cât va costa?
► Bugetul total al proiectului este de
400 000 euro

► Asigurarea cooperării regionale și transmiterea
de bune practici cu privire la supraaglomerarea
închisorilor, identificarea de alternative la
încarcerare și la reabilitare între Armenia,
Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
► Îmbunătățirea politicilor naționale privind
supraaglomerarea închisorilor și alternativele
la încarcerare în Georgia conform standardelor
europene.
► Consolidarea și diversificarea serviciilor de
tratament împotriva consumului de droguri și
de reabilitare în penitenciarele moldovene.

Activitățile proiectului
► Mese rotunde și studii pentru elaborarea unei
hărți de parcurs pentru factorii de decizie politică
din Georgia privind alternativele la încarcerare.
► Ateliere și acțiuni de instruire privind
îmbunătățirea serviciilor de tratament împotriva
consumului de droguri în penitenciarele din
Armenia, Moldova și Ucraina.
► Renovarea secțiilor închisorilor care vor adăposti
comunități terapeutice din Republica Moldova.
► Conferințe internaționale pentru schimbul de
bune practici și prezentarea de strategii naționale
și regionale pentru îmbunătățirea acțiunii de
răspuns a justiției penale cu privire la persoanele
dependente de droguri.
Durata proiectului
► Programul va fi derulat în perioada 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2017
► Proiectul a fost lansat pe data de 10 ianuarie
2015

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Pentru mai multe informații

► Proiectul este implementat de Grupul de
cooperare pentru combaterea abuzului de
droguri și a traficului ilicit de droguri
(Grupul Pompidou) al Consiliului Europei

► Thomas Kattau, director de program
Thomas.Kattau@coe.int
► Robert Teltzrow, consultant principal al
programului Robert.Teltzrow@coe.int

În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit că activitățile de
cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările
Parteneriatului Estic al UE – vor fi implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatic” (PCF).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt şi ţări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le
aduce mai aproape de standardele Europene în domeniile drepturilor omului, democrației și supremației
legii.
Bugetul total al PCF pentru 2015-2017 este de 33,8 milioane €.

http://eap-pcf-eu.coe.int

