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În atenția domnului Presedinte dl. Asztalos Csaba Ferenc,
Stimate domnule președinte,
Vă scriu în numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO, inițiatoral centrului de asistență juridică Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, pentru a vă aduce lacunoștință primul raport de activitate al acestui program, care conține date și informații privindstatutul drepturilor omului și al grupurilor vulnerabile din România, prezentări ale cazurilor preluatede Avocații Pro Bono, precum și recomandări pentru instituțiile cu responsabilități în îmbunătățireaaccesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România.Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bono specializat îndomeniul drepturilor omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabiledin România. În primul an de activitate (2015) am primit peste 100 de solicitări de asistență juridică șiam reușit să oferim sprijin juridic pentru aproximativ 100 de beneficiari (copii cu dizabilități, persoaneafectate de violență domestică, persoane de etnie romă, persoane cu boli cronice, persoane LGBT etc.)datorită unei colaborări eficiente cu avocați pro bono din mai multe regiuni ale țării.În urma acestui prim an de activitate, am constatat că există o nevoie semnificativă de a asigura serviciijuridice minime, în mod gratuit, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, dat fiind faptulcă multe dintre acestea nu pot beneficia de sistemul de ajutor public judiciar existent la ora actuală înRomânia. Momentan, proiectul nostru poate asigura doar o mică parte din cererea crescândă deservicii de asistență juridică pe care am observat-o în urma activităților desfășurate. Astfel, accesul lajustiție pentru toți cetățenii este o provocare a sistemului formal de justiție.Recomandări punctuale privind îmbunătățirea accesului la justiție al grupurilor vulenrabile, precum șialte informații utile cu privire la activitatea și rezultatele Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului,sunt incluse în Raportul de activitate anexat, pe care vă invităm să-l răsfoiți pentru a înțelege maibine măsura în care accesul la justiție are nevoie de sprijin instituțional și legislativ în România.
Cu deosebită considerație,Iulia Pascu
Membru FondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO
Cluj-Napoca, 19 mai 2016
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