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Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 a
organizat simpozionul intitulat „Poți închide ochii, dar nu poți opri speranța!”. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Asociația Copiilor cu Dizabilități – ACDP și cu Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți (FNAP), a avut loc la Palatul Parlamentului, sala „Dimitrie Cantemir”, marți, 3 aprilie 2018, în contextul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului.
Simpozionul a avut loc pe fondul preocupărilor la nivel mondial de creștere a gradului de conștientizare a autismului, cu scopul de a dinamiza pe plan național eforturile autorităților de resort, ale
decidenților, de a susține persoanele care suferă de tulburări de spectru autist.
Cu această ocazie, organizatorii au tras un semnal de alarmă cu privire la imperativul integrării persoanelor cu autism și la crearea unui mecanism de sprijinire a celor interesați de problematica
autismului, suport care să se apropie de standardele europene, atât în ceea ce privește legislația, cât și sprijinul societal și guvernamental.
Domnul senator Titus Corlățean, președintele Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii președinției Consiliului Uniunii
Europene din primul semestru al anului 2019, a salutat această inițiativă și a afirmat că propunerile făcute vor fi analizate cu atenția cuvenită, astfel încât scopul simpozionului să fie atins și să fie
asigurată sustenabilitatea îmbunătățirii vieții persoanelor cu tulburări de spectru autist.
La eveniment au participat reprezentanți ai unor Comisii parlamentare, ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, ai Ministerului Afacerilor Interne,
precum și ai altor autorități de resort și ONG-uri de profil.
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