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VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Program educativ cu tema „Rolul educaţiei 
în societatea actuală”, organizat de Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” și Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Educaţiei (5 octombrie 2018)

Curs de formare privind „Dreptul la protecție 
al copilului”, organizat în parteneriat cu United 
Way România cu participarea personalului 
(directori, coordonatori de proiecte, pedagogi 
şcolari, asistenţi sociali, profesori) din cadrul 
organizațiilor: Asociaţia Touched Romania, 
Fundaţia YOYO, Fundaţia Providenţa, Asociaţia 
Ana şi copiii, Asociaţia Arhidiacon Ştefan, Şcoala 
Rut, Asociaţia Lindenfeld, Fundaţia Inocenţi, 
Liceul Mihail Kogălniceanu, Asociaţia ROI 
(10 octombrie 2018)

Întâlnire cu Avocatul Poporului privind viitoare 
acțiuni și inițiative ale celor două instituții cu 
atribuţii şi preocupări în domeniul promovării şi 
protecţiei drepturilor omului (12 octombrie 2018)

Eveniment dedicat egalităţii de gen, organizat 
de Liceul Tehnic „Carol I” în cadrul proiectului 
cofi nanţat prin programul Erasmus cu tema „La 
langue française comme outil d’ouverture sur le 
monde – Limba franceză ca instrument de des-
chidere către lume” în parteneriat cu Institutul 
Francez, Inspectoratul Şcolar, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Proedus – Centrul 
de Proiecte Educaționale și Sportive București 
etc., cu participarea elevilor școlilor partenere 
din Franța, Italia, Bulgaria și Portugalia 
(16 octombrie)

Prezentarea proiectelor educaționale ale ele-
vilor premiaţi la concursurile naţionale privind 
drepturile omului ai Şcolii gimnaziale „George 
Poboran” din Slatina (19 octombrie 2018)

Acțiuni de promovare a educației pentru 
drepturile copilului, organizate în cadrul partene-
riatului cu Școala gimnazială „Take Ionescu” din 
Râmnicu Vâlcea (19 octombrie 2018)

Atelier cu tema „Drepturile omului în sistemul 
ONU”, consacrat Zilei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite și organizat la Centrul de Documentare 
şi Informare al Colegiului „Spiru Haret” din 

Ploieşti, în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” 
și Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(24 octombrie 2018) 

Etapa județeană de jurizare a materialelor 
participante la cea de-a IX-a ediție a Concursului 
naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru 
drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii 
și prezentarea expoziției naționale cu lucrările 
selectate ale elevilor din București, Caraş-Severin, 
Maramureş, Brăila și Cluj organizate la Casa 
Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale (2 noiembrie 2018)

Întâlnirea Grupului de lucru privind respecta-
rea drepturilor persoanelor vârstnice și îngrijirea 
acestora, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu participarea reprezentanților 
din partea Fundației Principesa Margareta; Crucea 
Alb-Galbenă și Revera Medical (7 noiembrie 
2018)

Evenimentul cu tema „Apărători ai drepturilor 
omului în acţiune”, organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Spiru Haret” din București, 
în cadrul campaniei de combatere a fascismului 
şi antisemitismului cu ocazia Zilei internaţionale 
de combatere a fascismului şi antisemitismului 
(9 noiembrie 2018)

Curs de formare privind „Politici şi bune practici 
pentru eliminarea tendinţelor discriminatorii în 
rândul elevilor sau al cadrelor didactice față de 
persoanele cu dizabilități” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din 
București, cu participarea personalului didactic şi 
auxiliar al instituţiei de învăţământ (15 noiembrie 
2018)

Dezbatere cu tema „Toleranţa şi drepturile 
omu lui” și concursul de afi șe „E timpul pentru to-
leranţă” organizate și desfășurate la Şcoala gimna-
zială „Mihai Viteazul” din Pucioasa cu ocazia Zilei 
internaționale a toleranței (16 noiembrie 2018)

Concurs de eseuri „Democrație și toleranță” 
orga nizat în parteneriat cu Școala gimnazială 



DREPTURILE OMULUI 117

nr. 113 în cadrul manifestărilor dedicate Zilei 
mondiale a toleranței (16 noiembrie 2018)

Atelier cu tema „Sunt copil, am drepturi”, 
orga  nizat, pentru marcarea Zilei internaţionale 
a drepturilor copilului și a Zilei internaționale 
de prevenire a abuzului asupra copilului, de 
Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti, 
Asociaţia „Adolescenţa” și Institutul Român 
pentru Drepturile Omului (19 noiembrie 2018)

Ateliere interactive dedicate „Toleranţei, em-
pa  tiei şi acceptării reciproce” organizate cu 
prilejul Zilei internaţionale a drepturilor copilului, 
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 117 din 
Bucureşti, cu participarea elevilor care studiază 
potrivit programei școlare drepturile copilului (20 
noiembrie 2018)

Lansarea Concursului de eseuri de Ziua 
Culturii Naţionale care se va desfășura în perioada 
20 noiembrie – 20 decembrie 2018 organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Grupul Editorial Corint şi Muzeul 
Municipiului Bucureşti (20 noiembrie 2018)

Curs interactiv cu tema „10 obstacole în calea 
comunicării” organizat în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială „prof. Ion Vişoiu” în cadrul proiectului 
intercultural desfăşurat la nivelul unităţii de 
învăţământ „Împreună pentru comunitate în An 
Centenar” (21 noiembrie 2018)

Dezbatere cu tema „O viaţă fără violenţă este 
dreptul fi ecărei femei” organizată în parteneriat 
cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI) cu prilejul Zilei internaţionale a combaterii 
violenţei împotriva femeilor şi a campaniei 
internaționale a celor 16 zile de activism, numite 
şi „zilele portocalii”, care debutează pe 25 noiem-
brie şi se încheie în data de 10 decembrie – Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului (26 noiembrie 
2018) 

Atelier vizând educația pentru drepturile 
omului, organizat în parteneriat cu Școala Gimna-
zială nr. 88 din București pentru o mai bună 
cunoaștere a drepturilor, dar și a problemelor 
persoanelor cu dizabilități, în cadrul manifestărilor 
dedicate Zilei internaționale a persoanelor cu 
dizabilități (3 decembrie 2018)

Vizita reprezentanților Institutului Român 
pentru Drepturile Omului la Nazarcea Grup, cea 
mai mare unitate protejată autorizată din ţară, 
care dezvoltă şi promovează servicii în domeniul 
inserţiei socio-profesionale şi al integrării în 
muncă a persoanelor cu dizabilităţi, o poveste de 
succes şi care invită la refl ecţie asupra schimbării 
mentalităţilor şi atitudinilor față de afi rmarea 
şi dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi 
(3 decembrie 2018)

Dezbatere cu tema „Rolul educației pentru 
drepturile omului în cultivarea și promovarea 
atitudinii și comportamentului pozitiv, al 
respectului față de valori”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu participarea 
studenților de la Universitatea „Titu Maiorescu” 
(4 decembrie 2018)

Conferinţa anuală „Rolul instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului în contextul provocărilor 
actuale” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a 
Camerei Deputaţilor, cu Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 
Senatului şi cu Muzeul Municipiului Bucureşti la 
Palatul Șuțu (10 decembrie 2018) 

A VIII-a ediţie a simpozionului naţional 
„Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”, 
eveniment organizat cu ocazia Zilei internaționale 
a drepturilor omului și a împlinirii a 70 de ani de la 
proclamarea Declarației Universale a Drepturilor 
Omului de Fundaţia „Adolescenta” şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din 
Ploieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova 
şi Casa Corpului Didactic Prahova, în cadrul 
acțiunilor campaniei dedicate Zilei internaţionale 
a drepturilor omului (11 decembrie 2018)

A șasea ediție a conferinței internaționale 
„Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul 
la fericire”, organizată de Institutul Internațional 
pentru Drepturile Omului din cadrul Universității 
Creștine „Dimitrie Cantemir” din București în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului (13-15 decembrie 2018)
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Conferinţa „Dreptul la Reveria Vârstei”, or-
ga nizată de MedicHub Media sub patronajul 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi, cu sprijinul Comisiei 
de sănătate publică din Senatul României, de 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi împreună 
cu Fundaţia Crucea Alb-Galbenă (4 octombrie 
2018) 

A șasea ediție a concertului caritabil „Pentru ca 
poveștile triste să aibă un fi nal fericit!” organizat 
de Organizația Umanitară CONCORDIA, sub 
Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa 
Maria a României și cu sprijinul Teatrului Odeon 
din București (4 octombrie 2018)

Conferinţa cu tema „Sănătatea mintală la 
locul de muncă” organizată de Fundaţia Estuar 
în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din 
Bucureşti, cu suportul Mental Health Europe, al 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi din Senatul României, 
al Asociaţiei Penumbra din Scoţia şi al Asociaţiei 
Române de Psihiatrie şi Psihoterapie (10 octom-
brie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru muncă și 
protecție socială din Camera Deputaților privind 
propunerea legislativă de organizare și funcționare 
a Institutului Român pentru Drepturile Omului – 
Plx 415/2018 (12 octombrie 2018)

Participare la ședința Comisiei pentru învăță-
mânt, știință, tineret și sport din Camera Deputaților 
privind propunerea legislativă de orga nizare și 
funcționare a Institutului Român pen tru Drepturile 
Omului – Plx 415/2018 (16 octom brie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților privind propunerea legis-
lativă de organizare și funcționare a Institutului 
Român pentru Drepturile Omului – Plx 415/2018 
(16 octombrie 2018) 

Atelier cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea 
de şanse – valori fundamentale promovate de 
Carta Diversităţii” organizat de Asociaţia de 
Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Dura-
bilă – Agenda 21 în cadrul proiectului european 
I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Equality. 

Awareness. Success – Incluziune. Diversitate. 
Egalitate. Conștientizare. Succes, fi nanțat de 
Comisia Europenă, Direcția Generală Justiție și 
Consumatori prin programul Drepturi, Egali-
tate, Cetățenie 2014-2020, având ca obiectiv 
promo varea și stimularea punerii în aplicare a
principiului nediscriminării și respectarea aces tuia 
și a drepturilor omului prin crearea și dezvoltarea 
Cartei Diversității în România, Slovenia şi Croaţia 
pentru sectorul public și privat (17 octombrie 
2018)

A VI-a ediție anuală a Galei Fundației Inovații 
Sociale Regina Maria „Din Inimă pentru Viitor” 
(19 octombrie 2018)

Adunarea Generală și Conferința Anuală 
2018 a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului, organizată de Comisia 
Națională pentru Drepturile Omului din Grecia 
(24-26 octombrie 2018)

Conferinţa „Acces şi participare la educaţie 
pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de 
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, 
Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru 
Educaţie Incluzivă (26-27 octombrie 2018)

Participare în cadrul Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților (6 noiembrie 2018) 

Seminarul „Combating Domestic Violence” 
organizat de Ambasada Regatului Danemarcei în 
România și Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza” din București cu participarea Excelenței 
Sale Søren Jensen, Ambasadorul Regatului 
Danemarcei în România (12 noiembrie 2018) 

Festivalul de identitate naţională organizat, în 
cadrul evenimentelor de celebrare a Centenarului 
de Liceul Teoretic „Negru Vodă” în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Primăria 
Negru Vodă, Poliţia locală, Poliţia de frontieră, 
Casa de cultură Negru Vodă (27-28 noiembrie 
2018)

Lansarea volumului „Educaţia la Centenar. 
Idei. Instituţii. Personalităţi”, Editura Polirom, 
coordonatorii volumului Steliana Toma, Liliana 
Romaniuc, Ioan Neacşu, Laurenţiu Şoitu, 
organizată de Academia Română (7 decembrie 
2018).




