
Evenimente organizate în cursul anului 2015

 Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  copilului  la  25  de  ani  de  la  deschiderea  spre
semnare a Conven iei privind drepturile copilului”, organizată de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile  Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danș ț
Zlătescu”, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum” iț ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăț ș

 Dezbatere privind reglementările ce stabilesc condi iile necesare prestării de cătreț
copii a unor activită i remunerate, în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitarț
i de modeling, prevăzute de HG 75/2015, organizată de Institutul Român pentruș

Drepturile Omului în parteneriat cu Liga Independentă Română pentru Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,ș ț
Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei  „Family Forum” i Asocia iaț ș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăș

 Simpozionul cu tema „Diferen a face fericirea” organizat de Funda ia Adolescen aț ț ț
din  Ploie ti  i  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  în  colaborare  cuș ș
Universitatea de Petrol i Gaze din Ploie ti i Colegiul Na ional Jean Monnet, cuș ș ș ț
ocazia  Săptămânii  Europene  de  Ac iune  Împotriva  Rasismului  i  a  Zileiț ș
Interna ionale a Fericiriiț

 Conferin a cu tema „Siguran a alimentară pentru o bună sănătate”, organizată cuț ț
ocazia Zilei Mondiale a Sănătă ii de Institutul Român pentru Drepturile Omului,ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Centrul InfoEuropa, cu concursulț ț ș
Comisiei pentru drepturile omului, culte i problemele ale minorită ilor na ionale aș ț ț
Camerei Deputa ilor i Alian a Civiliza iilorț ș ț ț

 Conferin a  cu  tema „Protec ia  i  promovarea  drepturilor  copilului  în  legisla iaț ț ș ț
na ională,  regională  i  universală”  organizată  de  Institutul  Român  pentruț ș
Drepturile  Omului,  Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum”, cuț
ocazia Zilei Interna ionale a Copiluluiț

 Masă rotundă cu tema „Planeta  ta  are  nevoie  de  tine”  organizată  de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentru  Na iunileț ț
Unite din România i Asocia ia Română pentru Drepturile Omului la un Mediuș ț
Sănătos, consacrată Zilei Mondiale a Mediului

 Dezbatere  privind  proiectul  de Strategie  na ională  de  învă are  pe  tot  parcursulț ț
vie ii  pentru  perioada  2015-2020  i  Planul  de  ac iune  pentru  implementareaț ș ț
acestei strategii, elaborate de Ministerul Educa iei, organizată de Institutul Românț
pentru Drepturile  Omului în parteneriat  cu Catedra UNESCO pentru drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studii  Politice  iț ș ț Ș ț ș
Administrative,  Universitatea  Ecologică,  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir”,  Asocia ia  pentru Na iunile  Unite  din România  i  Asocia ia  Românăț ț ș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăș

 Masă rotundă privind proiectul de Strategie na ională privind reducerea părăsiriiț
timpurii  a  colii  în  România  i  Planul  de  implementare  a  acestei  strategii,ș ș
elaborate  de  Ministerul  Educa iei,  organizată  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile Omului în parteneriat cu Liga Independentă Română pentru Drepturile
Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentru Libertate Personală i Demnitateș ț ș
Umană i Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum”ș ț

 Conferin a cu tema „Protec ia victimelor fenomenului violen ei fizice i psihice”,ț ț ț ș



organizată  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România  i  Asocia ia  Română  pentruț ț ș ț
Drepturile  Femeii,  cu  ocazia  împlinirii  unui  an  de  la  intrarea  în  vigoare  a
Conven iei  Consiliului  Europei  privind  prevenirea  i  combaterea  violen eiț ș ț
împotriva femeilor i a violen ei domestice, numită Conven ia de la Istanbulș ț ț

 Simpozion  cu  tema  „Alfabetizarea  i  societă ile  sustenabile”,  logoul  ales  deș ț
Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin ă i Cultură (UNESCO) pentruț ț ț Ș ț ș
marcarea  împlinirii  a  50  de  ani  de  la  Congresul  mondial  pentru  eradicarea
analfabetismului,  de la  Teheran,  unde a  fost  ini iată  Ziua  Interna ională  pentruț ț
Alfabetizare,  organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România i Asocia ia Românăț ț ș ț
pentru  Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaș ț
„Victor Dan Zlătescu”, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului iș
Tânărului,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii  i  Asocia ia  pentruț ș ț
Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum”

 Conferin a  cu  tema  „Profesori  puternici,  pentru  societă i  durabile.  Mobilizareț ț
pentru  un plan de  ac iune  pentru  2030”,  logoul  ales  de Organiza ia  Na iunilorț ț ț
Unite  pentru  Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  (UNESCO)  pentru  marcarea  Zileiț Ș ț ș
Mondiale a Educa iei, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului înț
parteneriat  cu Catedra  UNESCO pentru drepturile  omului,  democra ie,  pace  iț ș
toleran ă,  coala  Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,  Universitateaț Ș ț ș
Ecologică, Universitatea Cre tină „Dimitrie Cantemir” Bucure ti, Asocia ia pentruș ș ț
Na iunile Unite din România i Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș ț ș
Demnitate Umană

 Masă  rotundă  cu  tema  „Holocaustul  i  dreptul  la  via ă”  organizată  de  coalaș ț Ș
Gimnazială  „Alexandru  Ceu ianu”  Reghin  în  parteneriat  cu  Institutul  Românș
pentru Drepturile Omului, cu prilejul Zilei Holocaustului în România

 A IX-a edi ie a conferin ei interna ionale a Nediscriminării i Egalită ii de anseț ț ț ș ț Ș
(NEDES) cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare i egalitate de anse înș ș
societatea contemporană”, organizată de Universitatea Cre tină Dimitrie Cantemirș
Bucure ti,  Consiliul  Na ional  pentru  Combaterea  Discriminării,  cu  concursulș ț
Institutului Român pentru Drepturile Omului

 Eveniment cu tema „Respectă umanitatea în persoana fiecărui om” organizat cu
ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  de  Asocia ia  pentru  Dialogț ț
Intercultural,  în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Comisia  Na ională  a  României  pentru  UNESCO,  cu  participarea  Colegiuluiț
Na ional „Ion Luca Caragiale”, Colegiului Na ional „Gheorghe Lazăr”, Colegiuluiț ț
Na ional  „Ion  Racovi ă”,  Liceului  Teoretic  „Ion  Barbu”,  colii  „Georgeț ț Ș
Călinescu”, Colegiului Na ional „Octav Onicescu” i a Liceului Teoretic „Hristoț ș
Botev”


