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VI. REMEMBER
ACTIVITAŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Întâlnire informală cu reprezentanţii Catedrei 
de Formare Profesională Continuă din cadrul 
Institutului de Studii pentru Ordine Publică 
(Bucureşti, 19 octombrie 2017)

Primul atelier privind dreptul la educaţie, 
destinat copiilor incluşi în Programul Integrat 
de Educaţie pentru Diversitate finanţat prin 
programul RO 10 „Copii şi tineri în situaţii de 
risc. Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 
inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 
sociale” organizat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 
6, Centrul de Zi din cadrul Şcolii Gimnaziale  
nr. 153 în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului (Bucureşti, 20 octombrie 2017)

Manifestare cu tema „Ziua ONU” dedicată 
aniversării Zilei Organizaţiei Naţiunilor Unite 
şi organizată de Colegiul „Spiru Haret” din 
Ploieşti în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, Fundaţia „Adolescenţa” şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (Ploieşti, 
24 octombrie 2017)

Întâlnire organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu inspectori ai Casei Corpului 
Didactic Constanţa în vederea realizării grupurilor 
de lucru pentru organizarea şi derularea activităţilor 
comune (Bucureşti, 27 octombrie 2017)

Concurs cu tema „Drepturi şi Responsabilităţi” 
adresat copiilor cu vârste între 12 – 14 ani, 
organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
perioada 30 octombrie – 10 noiembrie (Bucureşti, 
30 octombrie 2017)

Întâlnire organizată de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava vizând programul viitoarelor 
acţiuni, în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, privind educaţia pentru 
drepturile omului în general şi ale copilului în 
mod special (Suceava, 1-3 noiembrie 2017)

Dezbateri cu elevii claselor a X-a şi a XI-a ai 
Colegiului Naţional „Spiru Haret”, organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 

ocazia Zilei Internaţionale de Combatere a Fascis-
mului şi Antisemitismului în cadrul proiectului 
„Şcoala Altfel” (Bucureşti, 9 noiembrie 2017)

Seminar cu tema „Respectarea drepturilor 
copilului – condiţie pentru creşterea gradului de 
toleranţă” organizat cu ocazia Zilei internaţionale 
a toleranţei de Şcoala gimnazială „Take Ionescu” 
din Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (Râmnicu-
Vâlcea, 14 noiembrie 2017)

Festivitatea de premiere a elevilor câştigători 
ai concursului „Drepturi şi Responsabilităţi” 
desfăşurat în perioada 30 octombrie – 10 noiem-
brie şi atelierul interactiv dedicat copiilor cu tema 
„Călătorie prin Ţara Drepturilor Copilului” con-
sa crate Zilei Internaţionale a Drepturilor Copi-
lului organizat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parte-
neriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului la Centrul de Recreere şi Dezvoltare 
Personală Conacul Golescu-Grant (Bucureşti,  
18 noiembrie 2017)

Atelierul pentru părinţi privind „Dreptul copi-
lului la protecţie” organizat de hypermarketul 
Carrefour ParkLake în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi dedicat Zilei 
Internaţionale a Drepturilor Copilului (Bucureşti, 
19 noiembrie 2017)

Concurs de desene, privind promovarea 
drep turilor omului, cu tema „Chipul şi culorile 
copilăriei” organizat de Şcoala gimnazială „Take 
Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
„Săptămâna Educaţiei Globale 20-24 noiembrie 
2017” (Râmnicu Vâlcea, 20 noiembrie 2017)

Concurs de poezii, desene şi carnavalul dreptu-
rilor copiilor organizate de Şcoala gimnazială 
„Prof. Ion Vişoiu” din Chitila în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru 
celebrarea Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Copilului (Chitila, 20 noiembrie 2017)

Concurs de eseuri privind importanţa respectării 
drepturilor copiilor, cu tema „Cuvinte şi atitudini 



110 DREPTURILE OMULUI

pentru o copilărie fericită” organizat de Şcoala 
gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în „Săptămâna Educaţiei Globale  
20-24 noiem brie 2017” (Râmnicu Vâlcea,  
20 noiembrie 2017)

Al doilea atelier adresat părinţilor şi copiilor 
incluşi în Programul Integrat de Educaţie pentru 
Diversitate finanţat prin Programul RO10 „Copii 
şi tineri în situaţii de risc. Iniţiative locale şi 
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale 
şi promovarea incluziunii sociale” organizat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, Centrul de Zi din cadrul Şcolii 
Gimnaziale nr. 153 în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (Bucureşti,  
23 noiembrie 2017)

Al treilea atelier adresat formatorilor, asisten-
ţilor sociali, personalului administrativ şi de 
sprijin, organizat în cadrul Programului Integrat 
de Educaţie pentru Diversitate finanţat prin 
Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de 
risc. Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 
inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 
sociale” de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6, Centrul de Zi din 
cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 153 în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(Bucureşti, 24 noiembrie 2017)

Dezbatere cu tema „Să combatem violenţa 
împotriva femeilor”, dedicată Zilei Internaţionale 
de Combatere a Violenţei Împotriva Femeilor, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Asociaţia Femeilor din 
România – Împreună alăturându-se campaniei 
internaţionale iniţiate de către Organizaţia Naţiu-
nilor Unite, sub denumirea de „Zilele portocalii” – 
zile ale combaterii violenţei împotriva femeilor 
având ca tema propusă de Secretarul General al 
ONU pentru campania acestui an „Să nu neglijăm 
pe nimeni – să punem capăt violenţei împotriva 
femeilor şi fetelor” (Bucureşti, 27 noiembrie 2017)

Activităţi privind „Educaţia pentru valori – 
drepturile omului” organizate de Şcoala gimna-
zială nr. 2 din Videle în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în cadrul 
proiec tului educaţional care vizează combaterea 
fenomenului de bullying în şcoală (Videle,  
29 noiem brie 2017)

Workshop cu tema „Drepturile omului – 
sistem fundamental şi universal în menţinerea 
unei culturi a păcii!”, dedicat Zilei Internaţionale 
a Drepturilor Omului şi organizat de Colegiul 
Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(Ploieşti, 6 decembrie 2017)

Sesiune de formare privind educaţia pentru 
drepturile omului în general şi ale copilului în 
mod special cu tema „Drepturile copilului pe 
internet”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului pentru directori executivi, 
manageri de proiect, coordonatori de programe, 
instructori, coordonatori ai unor organizaţii 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu 
şi anume: Fundaţia Adolescenţa, United Way, 
A.C.T.O.R., A.S.I.S., Inocenţii, C.A.R.P. Omenia, 
YOYO, Providenţa, Fundaţia Viitor pentru Copiii 
României, Asociaţia Lindenfeld – Ajungem Mari, 
Monterra, Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan , 
ADRA România, Asociaţia PAVEL (Bucureşti,  
7 decembrie 2017)

A VII-a ediţie a simpozionului cu tema 
„Drepturile copilului pentru siguranţa viitorului” 
organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Dreptu-
rilor Omului de Fundaţia Adolescenţa, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic 
Prahova şi Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” 
Prahova (Ploieşti, 8 –10 decembrie 2017)

Festivitatea de premiere a elevilor câştigători la 
concursurile organizate în „Săptămâna Educaţiei 
Globale 20-24 noiembrie 2017” organizată de 
Şcoala gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu 
Vâlcea în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi dedicată Zilei Internaţionale 
a Drepturilor Omului (Râmnicu-Vâlcea, 8 decem-
brie 2017)

Campania de conştientizare şi informare a 
populaţiei privind Declaraţia Universală a Dreptu-
rilor Omului numită “Scrisoare către trecători” 
organizată în Curtea de Argeş cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Drepturilor Omului de Asociaţia 
pentru Dialog Intercultural în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Inspec toratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, realizată 
în Bucureşti cu concursul Colegiului Naţional 
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„Mihai Eminescu”, Colegiului Naţional „Octav 
Onicescu”, Liceului Teoretic “Ion Barbu”, Liceului 
Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” şi Şcolii Gimna-
ziale „George Călinescu” cu concursul Colegiului 
Naţional „Vlaicu Voda” (Bucureşti, Curtea de 
Argeş, 10 decembrie 2017)

Conferinţa judeţeană de metodică cu tema 
„Crea tivitate didactică în domeniul educaţiei pentru 
drepturile omului” şi festivitatea de premiere a 
câştigătorilor concursului judeţean „Drepturile 
omului, drepturile mele….”, organizate de Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Suceava în parteneriat cu 

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Asociaţia Centrul de Studii Sociale şi Educaţie 
Civică (Suceava, 10-12 decembrie 2017)

A V-a ediţie a conferinţei internaţionale „Cul-
tura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul 
la fericire”, organizată de Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Institutul Internaţional 
pentru Drepturile Omului din cadrul Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir”, Academia Română 
şi Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(Bucureşti, 14-16 decembrie 2017)
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PARTICIPĂRI  
LA ALTE MANIFESTĂRI

A 63-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare 
a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord orga-
nizată de Parlamentul României (6-9 octombrie 
2017)

Conferinţa cu tema „Dignity+Independent 
living = DI/Demnitate+Viaţă Independentă = DI” 
organizată sub patronajul preşedinţiei estone a 
Consiliului Uniunii Europene la TTU Mektory 
Center Tallinn (11-13 octombrie 2017)

Întâlnire privind „Prezentarea şi dezbaterea 
Raportului privitor la drepturile fundamentale” 
organizată de Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor, având ca invitat pe dl 
Michail Beis, director al Departamentului 
Rapoarte din cadrul Agenţiei Europene pentru 
Drepturi Fundamentale (16 octombrie 2017)

Întâlnire cu tema „Violenţa împotriva femeilor 
şi violenţa bazată pe gen” organizată de Reţeaua 
Europeană a Organismelor pentru Egalitate 
(Equinet) în parteneriat cu Reţeaua Europeană a 
Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului 
(ENNHRI) în cadrul proiectului de combatere 
a discriminării şi violenţei împotriva femeilor  
(18-19 octombrie 2017)

Cursul de pregătire profesională „Comunicare, 
relaţii publice şi gestionarea conflictelor” orga nizat 
de Expert Aktiv Group SRL (19-22 octombrie 
2017)

Sesiune de formare cu tema „Aspecte legale 
privind protecţia drepturilor omului în activitatea 
poliţiei locale” organizată de Institutul de Studii 
pentru Ordine Publică din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne (24 octombrie 2017)

Cursul de pregătire profesională „Manage-
mentul gestiunii şi arhivării documentelor. Ges-
tiunea şi protecţia bazelor de date, proceduri de 
lucru şi raportări; arhivarea electronică” organizat 
de Expert Aktiv Group SRL (26-29 octombrie 
2017)

Masa rotundă cu tema „Cetăţenia, un drept 
fundamental – Dreptul de a avea drepturi” 
organizată de Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
de Subcomisia pentru respectarea şi apărarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români apar-
ţinând minorităţii rome a Camerei Deputaţilor 
în colaborare cu Asociaţia Partida Romilor 
„Pro-Europa” şi Federaţia Democrată a Romilor  
(14 noiembrie 2017)

Eveniment cu tema „Bune practici privind 
combaterea violenţei faţă de femei” organizat de 
Ambasada Regatului Danemarcei în România 
având ca invitat pe dna Lisbeth Jessen, director al 
Asociaţiei Danner (15 noiembrie 2017)

Masa rotundă cu tema „Perspective juridice 
privind reabilitarea psihosocială a pacienţilor 
aflaţi sub incidenţa măsurilor de siguranţă cu 
caracter medical” organizată de Comisia pentru 
egalitate de şanse din Senatul României şi 
Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-Legală în 
parteneriat cu Consiliul Naţional al Dizabilităţii 
din România (15 noiembrie 2017)

Masă rotundă cu tema „Reprezentarea persoa-
nelor aparţinând minorităţilor naţionale în cadrul 
procesului decizional” şi audierea privind proiectul 
de raport privind „Promovarea drepturilor per-
soa nelor aparţinând minorităţilor naţionale” 
organizate de Senatul României în cooperare cu 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 
(APCE) în cadrul reuniunii Subcomisiei privind 
drepturile minorităţilor a APCE (21 noiembrie 
2017)

Conferinţa privind „Drepturile persoanelor 
vârstnice şi îngrijirea pe termen lung”, organizată 
de Comisia Europeană şi Reţeaua Europeană a 
Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului 
(ENNHRI) (28 noiembrie 2017)
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Dezbaterea cu tema „Eroarea judiciară – reme-
dii internaţionale şi curtea cu juraţi” organizată de 
Societatea Română pentru Drepturile Omului sub 
patronajul Comisiei de Politică Externă a Camerei 
Deputaţilor (7 decembrie 2017)

Conferinţa internaţională „Suport în luarea 
deciziilor acordat persoanelor cu dizabilităţi 
mintale” organizată de Centrul de Resurse 
Juridice (12 decembrie 2017)

Simpozion naţional cu tema „Integrarea în toate 
politicile a aspectelor legate de sănătatea mintală. 

Sănătatea mintală la locul de muncă” organizat de 
Comisia pentru sănătate publică, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului 
României, Centrul Naţional de Sănătate Mintală 
şi Lupta Antidrog (12 decembrie 2017)

Conferinţa civică cu tema „Educaţia pentru 
cetăţenie activă”, proiect realizat de Casa Cor-
pului Didactic „Grigore George Tăbăcaru” Bacău 
şi Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău  
(12 decembrie 2017)




