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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în legătură cu
imaginile prezentate de către presă, în care apar doi tineri dezbrăcați într-un
spațiu ce pare a fi o secție închisă a unui centru de psihiatrie din Târgu Jiu

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în
legătură cu imaginile prezentate de către presă, în care apar doi tineri dezbrăcați întrun spațiu ce pare a fi o secție închisă a unui centru de psihiatrie Târgu Jiu. Sesizarea
din oficiu și ancheta vizează posibila încălcare a art. 50 din Constituția României
privind protecția persoanelor cu handicap.
Pe site-ul de știri DIGI 24 a fost prezentat reportajul intitulat ”Abuzurile
la care sunt supuse persoanele cu dizabilități din România. „Ne-a bătut, ne-a
învinețit picioarele”, în care au fost prezentate imagini din localitatea Târgu Jiu,
unde o angajată a filmat cu telefonul 2 tineri dezbrăcați într-un spațiu ce pare a fi o
secție închisă a unui centru de psihiatrie. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.
Potrivit celor prezentate de mass-media, o mie de oameni mor anual, în centrele
pentru persoane cu dizabilități din România. În grija statului sunt peste 18 mii de
copii și adulți, de care nu ştie nimeni. Autorităţile nu reușesc să le dea o a doua șansă,

iar cei care ar trebui să-i îngrijească, de multe ori, îi chinuiesc. Conform materialului
de presă, în România sunt 812.594 persoane cu dizabilități. „Datele pe care le-am
colectat noi, referitoare la 2018, ne arată că sunt aproximativ 1.000, sau peste 1.000,
de persoane care așteaptă în centrele de psihiatrie să se elibereze locuri în centre de
tip rezidențial din sistemul de asistență socială”, spun reprezentanții Centrului de
Resurse Juridice. Autoritățile europene pledează pentru reintegrare socială și viață
independentă, iar legea îi obligă pe directorii centrelor să le reorganizeze, să fie cel
mult 50 de oameni într-o clădire, se mai arată în reportaj.
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