
V. REMEMBER

ACTIVITĂȚI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Seminarul cu tema „Europa ta, drepturile tale”
organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Universitatea  Lucian
Blaga din Sibiu și Asociația pentru Națiunile Unite
din România (1-3 iulie 2013)

Masă rotundă cu tema „România țară semnatară
a Protocolului nr.15 la Convenția pentru apărarea
drepturilor  omului  și  a  libertăților  fundamentale”
organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță și
Asociația Clubul de la Cheia (9 iulie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Ziua  mondială  a
populației  și  drepturile  omului”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România  și  Asociația  pentru  Promovarea
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”  (11  iulie
2013)

A  XIX-a  ediție  a  etapei  finale  a  concursului
național  „Democrație  și  toleranță”  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării la
Brașov (21-25 iulie2013)

Dezbatere  cu  tema  „Educația  în  domeniul
drepturilor omului și sancționarea tuturor formelor
de  discriminare”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  „Al.  I.  Cuza”  din  Iași  și  Asociația
pentru  Națiunile  Unite  din  România  (22-24 iulie
2013)

Dezbatere  cu  tema  „Implicarea  tinerilor  în
consolidarea  societății  democratice  și  drepturile
omului„  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democrație,
pace  și  toleranță,  Colegiul  Național  „Mihai
Eminescu”  din  Baia  Mare  și  Asociația  pentru
Națiunile Unite din România (28-30 iulie 2013)

Dezbatere având ca temă Directiva 2013/32/UE
din 26 iunie 2013 privind „Procedurile comune de
acordare  și  retragere  a  protecției  internaționale”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în parteneriat cu Asociația pentru Națiunile
Unite din România, Asociația Clubul de la Cheia și
Asociația  Română  pentru  Libertate  Personală  și
Demnitate Umană (5 august 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Lucrând  cu  și  pentru

tineri  pentru  o  viață  mai  bună” organizată  cu
prilejul  Zilei  Internaționale  a  Tineretului  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Asociația  pentru  Națiunile  Unite
din  România  și  Asociația  Română  pentru
Libertate  Personală  și  Demnitate  Umană  (13
august 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului  și
nediscriminarea  în  perioadă  de  criza  economică”
organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  cu  ocazia  Zilei  nediscriminării  ce
marchează  ziua  în  care  Guvernul  României  a
aprobat  Ordonanța  137/31.08.2000  privind
prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de
discriminare (30 august 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Curtea  Europeană  a
Drepturilor Omului la 60 de ani de la intrarea în
vigoare  a  Convenției  Europene  a  Drepturilor
Omului”  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (3 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Alfabetizarea digitală -
o nouă provocare” organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
Internaționale a Alfabetizării (6 septembrie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Democrația  și  criza
economică: oportunități și provocări”, organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  și
Asociația  Română  pentru  Libertate  Personală  și
Demnitate Umană (13 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Să facem auzite vocile
tuturor,  în  sprijinul  democrației”  fiind  tema
propusă de Organizația pentru Națiunile Unite și de
Uniunea Interparlamentară pentru ediția  din acest
an  pentru  sărbătorirea  Zilei  Internaționale  a
Democrației, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu   Asociația
pentru  Națiunile  Unite  din  România  cu  ocazia
împlinirii a 5 ani de când a fost sărbătorită prima
dată această zi (16 septembrie 2013) 

Dezbatere  cu  tema  „Democrația  -  un  proiect
pentru  secolul  XXI”,  organizată  de  Asociația
pentru Națiunile Unite din România în colaborare
cu Asociația Clubul de la Cheia și Institutul Român
pentru Drepturile Omului (18 septembrie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Uniunea  Europeană  o
diversitate  culturală  și  lingvistică”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii și Liga
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Independentă Română pentru Drepturile Copilului
și Tânărului cu ocazia Zilei  Europene a Limbilor
(26 septembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului  și

dreptul  de a  ști”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
internaționale  a  dreptului  de a  ști  (30 septembrie
2013)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Reuniunea  consultativă  organizată  de
Raportorul  special  în  domeniul  drepturilor
culturale cu tema „Cazuri istorice și memoriale în
societățile divizate” conform Rezoluției nr.23/10 a
Consiliului  pentru  Drepturile  Omului  adoptată  la
cea de a 23-a sesiune a sa (4-5 iulie 2013)

Întâlnire de lucru la Institutul Interdisciplinar de
Etică  și  Drepturile  Omului  privind  activitățile
instituțiilor care fac parte din Rețeau Europeană a
Institutelor  pentru  Drepturile  Omului  (6-7  iulie
2013)

A  6-a  sesiune  a  Grupului  de  experți  privind
drepturile  populației  indigene,  organism subsidiar
al Consiliului ONU pentru drepturile omului (8-12
iulie 2013)

A  55-a  sesiune  a  Comitetului  Organizației
Națiunilor  Unite  pentru  eliminarea  discriminării
față de femei, având ca temă centrală monitorizarea
implementării  Convenției  privind  eliminarea
tuturor  formelor  de  discriminare  față  de  femei,
organizată  sub patronajul Înaltului Comisar ONU
pentru Drepturile Omului (15-18 iulie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Protocolul  nr.15  al
Convenției  europene  pentru  apărarea  drepturilor
omului și a libertăților fundamentale - un protocol
de  reformă” ,  organizată  de  Asociația  pentru
Promovarea Drepturilor Familiei  „Family Forum”
(26 iulie 2013)

Acțiunea  finală  a  Caravanei  “CASPER”,  o
campanie  națională  de  sensibilizare  în  scopul
schimbării atitudinii sociale privind persoanele cu
dizabilități  desfășurată  în  cadrul  proiectului  cu
tema  „Servicii  sociale  integrate  și  formarea
vocațională  pentru  persoane  cu  dizabilități”,
organizată,  la  București  sub  sloganul  „Dărâmăm
ziduri  pentru  a  construi  punți”,  de  Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice (1 august 2013)

Conferința națională  cu  tema  „Pentru  o
economie  a  solidarității”, organizată  cu  prilejul
încheierii  proiectului  cu  tema  „Prometeus  –
promovarea  economiei  sociale  în  România  prin

cercetare,  educație  și  formare  profesională  la
standarde  europene”  implementat  de  Fundația
pentru Dezvoltarea Societății  Civile în parteneriat
cu  Institutul  de  Cercetare  a  Calității  Vieții,
Universitatea București - Facultatea de Sociologie,
European  Research  Institute  on  Cooperative  and
Social Enterprises și Centrul Național de Pregătire
în Statistică (29 august 2013)

Dezbatere cu tema „Eficientizarea activității de
control în domeniul relațiilor de muncă și în cel al
supravegherii  pieței,  securității  și  sănătății  în
muncă.  Exemple  de  bune  practici.  Valențe  și
oportunități”,  organizată  de  Universitatea
„Constantin  Brâncoveanu”  din  Pitești,  Instituția
Prefectului  –  județul  Argeș  și  Consiliul  Județean
Argeș (12 septembrie 2013)

Conferința  anuală  a  proiectelor  europene
organizată de Institutul de Drept European la Viena
(4-7 septembrie 2013)

Masa rotundă cu tema „Oportunități și obstacole
în atingerea obiectivelor Agendei Europa 2020 din
perspectiva  reconcilierii  vieții  de  familie  cu  cea
profesională”  organizată  în  cadrul  proiectului
„Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea
profesională”, cofinanțat din Fondul Social European
prin  Programul  Operațional  Sectorial  Dezvoltarea
Resurselor  Umane de  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecției  Sociale  și  Persoanelor  Vârstnice  în
parteneriat  cu  Fondazione  Federico  II,  Instituto
Formacion  Integral  Spania,  Global  Commercium
Development, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția  Copilului Sector 6 București,  Consiliul
Local  al  sectorului  3  București  și  Primăria
Municipiului Brașov (20 septembrie 2013)

Conferința  finală  a  proiectului  cofinanțat  din
Fondul  Social  European  prin  Programul
Operațional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor
Umane  2007-2013  cu  tema  „Integrare  pe  piața
muncii:  șanse  sporite  pentru  persoanele  cu
dizabilități”,  organizată  de  Asociația  COLFASA
prin  intermediul  Centrului  de Incluziune  Socială,
București (23 septembrie 2013)
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