
Evenimente organizate în cursul anului 2016

 Conferin a cu tema „Educa ia pentru toleran ă”  organizată  de Institutul  Românț ț ț
pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  Română  pentru  Libertate  Personală  iț ș
Demnitate Umană, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Asocia iaț ț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family  Forum” i  Liga  Independentăș
Română pentru Drepturile Copilului i Tânărului,  cu ocazia Zilei  interna ionaleș ț
pentru nonviolen ă în coliț ș

 Dezbatere privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes
na ional în domeniul protec iei drepturilor copilului pentru perioada 2016-2018,ț ț
lansat de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice,ț ș
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asocia iaț
Română  pentru  Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile  Unite  din România Asocia ia  Clubul de la Cheia,  Liga Independentăț ț
Română pentru Drepturile Copilului i Tânărului i Asocia ia pentru Promovareaș ș ț
Drepturilor Familiei „Family Forum”

 Simpozion  cu  tema  „Limba  maternă  –  componentă  indisolubilă  a  educa iei”ț
organizat  cu ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Limbii  Materne  de Institutul  Românț
pentru Drepturile Omului

 Prezentarea volumelor  editate  de Institutul  Român pentru Drepturile  Omului iș
activită i de informare privind drepturile omului în cadrul Casei Corpului Didacticț
Bacău

 Prezentarea volumelor  editate  de Institutul  Român pentru Drepturile  Omului iș
activită i de informare privind drepturile omului în cadrul Casei Corpului Didacticț
Foc aniș

 Concurs de eseuri cu tema „Rădăcinile unei plante otrăvitoare-discriminarea” iș
sesiunea de întrebări i răspunsuri organizate de Funda ia Adolescen a i Institutulș ț ț ș
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  cadrul  Săptămânii  europene  de  ac iuneț
împotriva rasismului 12–21 martie

 Olimpiada  de  tiin e  socio-umane,  faza  na ională,  organizată  de  Ministerulș ț ț
Educa iei  în  parteneriat  cu Institutul  Român pentru Drepturile  Omului  i  Casaț ș
Corpului Didactic Tulcea

 Simpozionul  cu tema „Accesibilitatea  digitală  – un pas mare către  incluziunea
socială”, organizat cu ocazia Zilei de Con tientizare a Accesibilită ii Digitale deș ț
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru drepturile
omului,  democra ie,  pace i toleran ă din cadrul Universită ii  de Nord din Baiaț ș ț ț
Mare, Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii, Asocia ia Clubul de la Cheiaț ț
„Victor Dan Zlătescu”, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Familyț
Forum”, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului i Tânărului iș ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăț ș

 Masă rotundă cu tema „Să investim în adolescente”, tema propusă de Organiza iaț
Na iunilor Unite pentru sărbătorirea din acest an a Zilei Mondiale a Popula iei,ț ț
organizată Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț ț
Familiei „Family Forum” i Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”ș ț

 A XXII-a edi ie a etapei finale a concursului na ional „Democra ie i toleran ă”,ț ț ț ș ț
organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Ministerul Educa iei, la Târgovi teț ș



 Masă rotundă cu tema „Să construim o lume mai bună cu implicarea tinerilor”, cu
ocazia  Zilei  Interna ionale  a Tineretului,  organizată  de Institutul  Român pentruț
Drepturile Omului în parteneriat cu Asocia ia pentru Na iunile Unite din România.ț ț
Evenimentul a avut rolul de a examina situa iile complexe cu care se confruntăț
tinerii în actuala societate

 Dezbatere privind Proiectul de Ordin pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale
de încadrare a copiilor cu dizabilită i  în grad de handicap i a modalită ilor deț ș ț
aplicare  a  acestora,  lansat  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,Protec iei  Sociale  iț ș
Persoanelor Vârstnice, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat  cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Asocia ia  pentruț ț ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”,  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Română  pentru  Libertateș ț
Personală i  Demnitate  Umană,  Asocia ia  Română pentru Apărarea  Drepturilorș ț
Omului la Vârsta a Treia, Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu iț ș
Asocia ia Română pentru Drepturile Femeiiț

 Masă  rotundă  cu  tema  „Să  punem  profesorii  în  valoare”,  logoul  ales  de
Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin ă i Cultură (UNESCO) pentruț ț ț Ș ț ș
marcarea  Zilei  Mondiale  a  Profesorilor,  organizată  de Institutul  Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie,  pace  i  toleran ă,  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  România,ț ș ț ț ț

coala  Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,  Universitatea  Ecologică,Ș ț ș
Universitatea Cre tină „Dimitrie Cantemir” Bucure tiș ș

 Expozi ia  Na ională  de  Creativitate  Didactică  2016  organizată  de  Ministerulț ț
Educa iei în Institutul Român pentru Drepturile Omului i Casa Corpului Didacticț ș
Cluj

 Masă rotundă cu tema „Educa ie pentru toleran ă”, organizată, cu ocazia împliniriiț ț
a 20 de ani de când a fost ini iată Ziua Interna ională a Toleran ei i a 30 de ani deț ț ț ș
la  enun area  Declara iei   principiilor  toleran ei,  de  Institutul  Român  pentruț ț ț
Drepturile Omului, în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia pentru Na iunile Unite din Româniaț ș ț ș ț ț

 Simpozion  cu  tema „Realizarea  celor  17  obiective  pentru  viitorul  pe  care  ni-l
dorim pentru genera iile viitoare”, logoul fiind propus de Organiza ia Na iunilorț ț ț
Unite  pentru  Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  (UNESCO)  pentru  celebrarea  Zileiț Ș ț ș
interna ionale a persoanelor cu dizabilită i, organizat de Institutul Român pentruț ț
Drepturile  Omului  în  parteneriat   cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România, Asocia ia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum”, iț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”ț

 Campania de con tientizare i informare a popula iei  privind drepturile omului,ș ș ț
numită  „Scrisoare  pentru  trecători”,  organizată  cu ocazia  Zilei  Interna ionale  aț
Drepturilor  Omului  de  Asocia ia  pentru  Dialog  Intercultural,  în  parteneriat  cuț
Institutul Român pentru Drepturile Omului i Inspectoratul colar al Municipiuluiș Ș
Bucure ti, realizată la Curtea de Arge  cu concursul Colegiului Na ional „Vlaicuș ș ț
Vodă”,  Colegiului  Na ional  „Ion  Luca  Caragiale”,  Colegiului  Na ional  „Mihaiț ț
Eminescu”,  Colegiului  Na ional  „Octav  Onicescu”,  Liceul  Tehnologic  „Mirceaț
Vulcănescu”,  Liceul Teoretic „Ion Barbu”  i a Liceului Bulgar „Hristo Botev”ș


