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VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Seminar cu tema „Ziua Internaţională de Come -

morare a Victimelor Holocaustului – importanţa

toleranţei şi a respectării drepturilor omului pe

glob” organizat de Institutul Român pentru Dreptu -

rile Omului în parteneriat cu Şcoala gimnazială

„Ion Vişoiu” din Chitila (26 ianuarie 2017)

Conferinţa cu tema „Toleranţa este o valoare

exersată? Care este relaţia dintre drepturile omului

şi păstrarea valorilor specifice unei societăţi  de -

mocratice?” organizată cu ocazia Zilei Interna ţio -

nale de Comemorare a Holocaustului de Institu tul

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” din

Bucureşti (27 ianuarie 2017)

Conferinţa cu tema „Educaţia pentru toleranţă”

organizată de Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Clubul de

la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asociaţia pen tru

Promovarea Drepturilor Familiei – Family, Forum şi

Liga Independentă Română pentru Drepturile

Copilului şi Tânărului cu ocazia Zilei Internaţionale

pentru Nonviolenţă în Şcoli (29 ianuarie 2017)

Cea de-a doua ediţie a Simpozionului munici -

pal cu titlul „Nu eticheta, nu discrimina, nu uita!”

organizat, la Biblioteca Municipală „Petru Maior”

din Mureş, de Şcoala Gimnazială „Alexandru

Ceuşianu” Reghin în parteneriat cu Inspectoratul

Şcolar Judeţean Mureş şi Institutul Român pentru

Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale

de Comemorare a Victimelor Holocaustului

(31 ianuarie 2017)

Masă rotundă cu tema „Implicarea tinerilor în

procesul electoral”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala

Naţională de Studii Politice şi Administrative,

Asociaţia Clubul de la Cheia şi Asociaţia pentru

Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei

Internaţionale a Alegerilor (3 februarie 2017)

Seminar cu tema „Pentru a avea pace, trebuie

să o pregătim” organizat de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala

Gimnazială „George Călinescu” din Bucureşti

(15 februarie 2017)

Seminar dedicat Zilei Internaţionale a Limbii

Materne, organizat de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul

Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti, Catedra

Disciplinelor Socio-umane (21 februarie 2017)

Etapa naţională a Concursului interdisciplinar

„Istorie şi societate în dimensiune virtuală”

organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Colegiul

Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti în parteneriat cu

Consiliului Judeţean Prahova, Primăria Muni -

cipiului Ploieşti, Ministerul Afacerilor Externe,

Parlamentul European – Biroul de informare în

România, Institutul Român pentru Drepturile

Omului, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti,

Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Prahova,

Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti şi

Palatul Copiilor Ploieşti (4-7 martie 2017)

Activităţi în cadrul Campaniei de conştienti -

zare a luptei împotriva rasismului desfăşurată cu

elevii participanţi la jurizarea Concursului inter -

disciplinar „Istorie şi societate în dimensiune

virtuală”. În timpul ceremoniei de premiere au fost

distribuite afişele campaniei Săptămânii Europene

de combatere a rasismului şi s-a discutat impor -

tanţa educaţiei civice în lupta împotriva rasismului

(7 martie 2017)

Campania cu tema „Fără ură, cu toleranţă” din

cadrul Concursului naţional „Fără ură, cu tole -

ranţă” organizată de Institutul Român pentru Drep -

turile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială

„Prof. Ion Vişoiu” Chitila (17 martie 2017)

Campania cu tema „Să spunem nu discri -

minării!” organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Fundaţia

„Adolescenţa” în cadrul Săptămânii Europene de

Combatere a Rasismului la Liceul „Spiru Haret”

Ploieşti (21 martie); Liceul Economic „Virgil

Madgearu” Ploieşti (22 martie); Şcoala Gimnazială

Cislău Buzău (23 martie) şi Liceul „Jean Monnet”

Ploieşti (24 martie) (21-24 martie 2017)

Masă rotundă cu tema „Fără apă curată, nu pu -

tem trăi o viaţă sănătoasă!” organizat cu ocazia

Zilei Mondiale a Apei de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia
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Română pentru Drepturile Omului la un Mediu

Sănătos, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România şi Asociaţia Clubul de la Cheia

(22 martie 2017)

Masa rotundă cu tema „Rolul educaţiei civice

în combaterea rasismului” organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Bucureşti în

cadrul campaniei „Săptămâna europeană de

combatere a rasismului” şi al proiectului „Şcoala

Altfel” (28 martie 2017)

Simpozion cu tema „Rasismul şi xenofobia faţă

de migranţi. Provocări pentru instituţiile europene”

organizat de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de

Studii Politice şi Administrative (29 martie 2017)

Masa rotundă cu tema „Dezrobirea juridică şi

spirituală a romilor” organizată de Comisia pentru

drepturile omului, culte şi problemele minori -

tăţilor naţionale din Camera Deputaţilor împreună

cu Partida Romilor „Pro-Europa” şi Federaţia

Democrată a Romilor cu ocazia Comemorării a

161 de ani de la adoptarea primelor legi pentru

dezrobire (20 februarie 2017)

Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai societăţii

civile cu tema „Centrul respiro şi centrul de criză:

standarde de calitate – de la practică la teorie”,

organizată de Autoritatea Naţională pentru

Persoanele cu Dizabilităţi (23 februarie 2017)

A 29-a sesiune a Întâlnirii anuale a Alianţei

Globale a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile

Omului (GANHRI) organizată în cooperare cu

Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile

Omului (6-9 martie 2017)

Seminar cu tema „Rolul instituţiilor naţionale

pentru drepturile omului în promovarea şi pro -

tecţia drepturilor copilului”, organizat de Alianţa

Globală a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile

Omului (GANHRI) în cooperare cu Biroul

Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului şi

UNICEF dedicat Instituţiilor Naţionale pentru

Drepturile Copilului (9 martie 2017)

Conferinţa internaţională „Contractarea servi -

ciilor sociale furnizate de ONG-uri în Uniunea

Europeană” organizată de Federaţia Organizaţiilor

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS),

eveniment realizat în cadrul proiectului „Vocea

ONG”, implementat de FONSS, ce are ca scop

creşterea capacităţii de dezvoltare strategică şi

implicare a ONG-urilor în procesul de realizare a

policilor publice în domeniul serviciilor sociale

(16 martie 2017)

Seminarul „Franţa–România, perspective pri -

vind politica socială europeană şi politicile de

protecţia copiilor şi a familiei” organizat de

Funda ţia Internaţională pentru Copil şi Familie

„Dr. Alexandra Zugrăvescu” şi reţeaua EURODIR.

Temele abordate au vizat politicile europene de

protecţie a copilului, sistemul de protecţie a copi -

lului din România şi Franţa, perspective de dezvol-

tare ale sistemului românesc, precum şi direcţii de

evoluţie şi dezvoltare din Franţa (16-17 martie 2017)

Întâlnirea Grupului de lucru a Reţelei Europene

a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului

(27 martie 2017)

Conferinţa cu tema „Conceperea de instru -

mente eficiente pentru promovarea şi protecţia

drepturilor economice şi sociale” organizată de

Consiliul Europei FRA, ENNHRI şi Reţeaua

Europeană a Organismelor de Promovare a Egali -

tăţii (EQUINET) (28 martie 2017)

Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai societăţii

civile cu tema „Acţiuni finanţate de ANPD în

anul 2017”, organizată de Autoritatea Naţională

pentru Persoanele cu Dizabilităţi (29 martie 2017)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI




