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Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi Centrul de Resurse 
pentru Educaţie Civică Cluj au organizat conferinţa susţinută de Profesor 
Doctor Richard Pimentel, expert în problemele şi drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, autoritate recunoscută la nivel naţional în SUA în domeniul 
legislaţiei privind persoanele cu dizabilităţi. 
La conferinţă a participat şi doamna Kathleen Kavalec, ataşat cultural la 
ambasada SUA din Bucureşti.  
Coordonator activitate din partea Ambasadei SUA la Bucureşti: Isabella 
Alexandrescu 
Coordonator activitate din partea CRREC : Ileana Iepure 
Public ţintă: 27 membri ai instituţiilor  şi ONG-urilor care se ocupă de  
persoane cu dizabilităţi. 
Locul desfăşurării: Şcoala Specială Nr.1, clădirea din strada S. Albini, 
Nr.91 
Data: 24 ianuarie 2008 

 
 
Richard Pimentel a fost abandonat încă de la naştere la orfelinat, iar apoi, la 
maturitate, a fost rănit şi şi-a pierdut auzul în timpul războiului din Vietnam. 
Tenacitatea cu care a refuzat să se resemneze în faţa tragediei personale este 
un puternic exemplu şi o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care nu vor să se 
dea bătuţi în faţa loviturilor vieţii. Povestea sa a inspirat un film realizat anul 
trecut in SUA, numit  “The Music Within“, conferinţa debutând cu 
prezentarea unui scurte părţi din acest film . 



 
Richard Pimentel a abordat  teme complexe : dizabilitatea ca parte normală a 
experienţei umane, includerea şi deplina participare a persoanelor cu 
handicap la viaţa societăţii, metode de trai autonom, siguranţa economică a 
celor cu dizabilităţi, educaţie şi oportunităţi de angajare, tehnologie, 
transport şi acces în spaţiile publice. In plus, conferenţiarul american s-a mai 
referit şi la programele care vin in ajutorul persoanelor cu dizabilităţi din 
SUA – servicii şi sisteme de ajutorare pe termen lung, sistemul sanitar, 
venitul social şi facilităţile financiare de care acestea beneficiază.  
 Discutiile care au urmat s-au  concentrat pe problemele cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor, incluzând o privire comparativă 
asupra tratamentului acestora în Romania şi în Statele Unite, precum şi 
asupra iniţiativelor care le-ar putea promova mai eficient drepturile. 
 Căile de dialog cu societatea civilă şi cu instituţiile statului au constituit, de 
asemenea, o problematică intens dezbătută. 
 
Coordonator activitate, 
 prof. Ileana Iepure 
 
 
 
 


