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V. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Etapa națională a Olimpiadei de științe 
socio-umane organizată de Ministerul Educației 
Naționale în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului și Inspectoratul Jude-
țean Iași (2-6 aprilie 2018)

Întâlnirea Consiliului General al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului (17 aprilie 
2018)

Curs de formare privind drepturile copilului, 
destinat personalului (asistenţi sociali, educatori, 
educatori sociali şi studenţi aflaţi în practică) 
Asociaţiei Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, 
ce deţin case de tip familial unde sunt cazaţi, 
îngrijiţi şi sprijiniţi în procesul de şcolarizare copii 
transferaţi din centrele de plasamente, organizat 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 
Şcolilor din România (18 aprilie 2018)

Atelier dedicat Zilei internaţionale a limbii 
materne, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala nr. 97 
din București (20 aprilie 2018)

Întâlnire cu Cenaclul „Orfeu” organizată cu 
prilejul Zilei internaţionale a cărţii şi a dreptului de 
autor, a Zilei bibliotecarului din România 
de Fundaţia „Adolescenţa” în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul „Spiru 
Haret” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
(21 aprilie 2018)

Activități dedicate sărbătoririi Zilei Pământu-
lui, având ca temă limitarea poluării cu deşeuri 
din plastic, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Carrefour și 
Școala gimnazială nr. 88 din București (20 aprilie 
2018)

Curs de formare cu tema „Între disciplina 
școlară și drepturile copilului” organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, 
participând cadre didactice, directori și consilieri 
pentru învățământul preuniversitar de la Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Cluj, Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-
Napoca, Colegiul Național „George Coșbuc” 
Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Octavian Goga” 
Cluj-Napoca, Școala gimnazială „Gheorghe 
Șincai” din Florești, Liceul Teoretic „Gelu 
Voievod” din Gilău (25-26 aprilie 2018) 

Dezbatere pe tema „Bariere în calea unei vieţi 
independente” organizată de Consiliul Naţional 
al Dizabilităţii din România în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului și 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de infor- 
mare în masă a Camerei Deputaţilor, pentru 
marcarea Zilei europene pentru viață indepen- 
dentă, recunoaşterea şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi (7 mai 2018)

A cincea ediție a simpozionului și concursului 
național „Europa în școală” organizate de școala 
gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș, Biblioteca Municipală „Petru Maior” din 
Reghin, Primaria Municipiului Reghin, Comisia 
Națională a României pentru UNESCO, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul ger- 
man „Goethe” (9 mai 2018)  

Dezbatere cu tema „Drepturile omului – 
valorile europene şi viitorul tinerilor în Uniunea 
Europeană” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul 
Naţional „Octav Onicescu” din București, în 
cadrul Clubului european al liceului, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Europei (10 mai 2018)

Masă rotundă cu tema „Familia: educatori şi 
furnizori ai drepturilor omului”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” şi Colegiul 
economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti cu oca- 
zia Zilei Internaţionale a Familiei (15 mai 2018) 

Seminar cu tema „Drepturile copilului în lumea 
virtuală” organizat de Institutul Român pentru 
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Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Bucureşti (16 mai 2018)

Dezbatere cu tema „Familii și societățile 
inclusive” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația 
Adolescența și Școala gimnazială „Sfânta Vineri” 
din Ploiești în cadrul manifestărilor organizate 
cu ocazia Zilei internaționale a familiei (17 mai 
2018)

Masă rotundă cu tema „Reglementarea execu- 
tării măsurilor de siguranță cu caracter medical –  
o necesitate pentru România”, organizată de 
Senatul României – Comisia pentru egalitate de 
șanse în parteneriat cu Camera Deputaților, Insti- 
tutul Român pentru Drepturile Omului, Asociația 
Română de Psihiatrie Medico-Legală și Consiliul 
Național al Dizabilității din România (22 mai 
2018)

Masă rotundă cu tema „Planeta are nevoie 
de un mediu sănătos”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Fundaţia Adolescenţa și Colegiul „Spiru Haret” 
din Ploieşti cu ocazia Zilei mondiale a mediului 
(5 iunie 2018) 

Eveniment de educație nonformală cu tema 
„Biblioteca vie – Nu judeca o carte după copertă!” 

organizat de Centrul de Informare Europe 
Direct Bucureşti, din cadrul Institutului Euro- 
pean din România, în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti, Organizaţia Umanitară 
Concordia (prin United Way), Liceul Tehnologic 
Special nr. 3, Colegiul Naţional „Ion Creangă” și 
Liceul Teoretic „Jean Monnet” (14 iunie 2018)

Masă rotundă cu tema „Protecția și integrarea 
refugiaților în societate” organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Consiliul Național Român pentru Refugiați, 
Asociația Femeilor din România – Împreună 
și Biblioteca Metropolitană „Ion Creangă” din 
București, consacrată Zilei mondiale a refugiatului 
și aniversării a 20 de ani de la primele manifestări 
dedicate conștientizarii opiniei publice cu privire 
la situatia refugiaţilor în lume (20 iunie 2018) 

Seminar cu tema „Dreptul la informare și 
responsabilitățile pe care le generează acesta în 
mediul online” organizat de portalul online QBebe 
în cadrul acțiunilor dedicate părinților și viitorilor 
părinți intitulate „Școala părinților responsa- 
bili”, în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului (27 iunie 2018)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Întâlnire de lucru cu experții Comisiei Euro- 
pene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) 
în vederea întocmirii celui de-al cincilea raport 
privind rasismul și intoleranța în România, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe, cu 
participarea Consiliului Național pentru Com- 
baterea Discriminării, Instituția Avocatului Popo- 
rului și Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(19 aprilie 2018) 

Dezbatere cu tema „Drept Internaţional Uma- 
nitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valorile cultural 
româneşti în Anul Centenarului Marii Uniri”, 
organizată de Asociaţia Română de Drept Uma- 
nitar – Filiala Prahova (ARDUPH) sub patronajul 
Instituţiei Prefectului Prahova în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Prahova și Primăria Muni- 
cipiului Ploieşti cu ocazia împlinirii a 5 ani de 
când a fost sărbătorită prima dată Ziua Dreptului 
Internaţional Umanitar (14 mai 2018)

Prima reuniune dintre Platforma privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții Naționale 
pentru Drepturile Omului și Rețeaua de Instituții 
de Egalitate-Equinet și Platforma operațională 
pentru romi și dreptul la egalitate, organizată de 
Departamentul privind Carta socială europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (15 mai 
2018)
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Cea de-a VI-a întâlnire a Platformei privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții Națio- 
nale pentru Drepturile Omului și Rețeaua de 
Instituții de Egalitate-Equinet având ca temă „O 
abordare din perspectiva drepturilor omului în 
garantarea dreptului la locuință în Europa: între 
politici  publice și bune practici”, organizată de 
Departamentul privind Carta Socială Europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (16 mai 
2018)

Lansarea volumului „O mare de lacrimi” autor 
Ruta Sepetys cu participarea Excelenței Sale 
Arvydas Pocius, ambasadorul Lituaniei în România 
(21 mai 2018) 

A treia ediție a simpozionului naţional „STOP 
Bullying-ului. Spune NU intimidării – exemple 

de bună practică”, organizat de către Inspectoratul 
Școlar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic 
Cluj, Ministerul Educației Naționale şi Centrul 
Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
Cluj (30 mai 2018)

A X-a ediție a Conferinței naționale cu partici - 
pare internațională „Consilierea școlară între 
provocări și paradigme”, organizată de Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Constanța în parteneriat cu Universitatea 
„Ovidius” din Constanța - Facultatea de Psiho-
logie și Științele Educației și Casa Corpului 
Didactic Constanța (8-9 iunie 2018) 

Prezentarea Raportului Agenției pentru Drep- 
turi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu tema „Provocările cu care se confruntă orga- 
nizațiile societății civile care lucrează în domeniul 
drepturilor omului în Uniunea Europeană” 
organizată de FRA și Reprezentanța Comisiei 
Europene în România (19 iunie 2018) 


