Ziua internațională de comemorare a Holocaustului
(27 ianuarie)
Cu acest prilej, IRDO a organizat seminarul cu tema „Ziua
Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
importanța toleranței și a respectării drepturilor omului pe glob”,
care a avut loc în data de 26 ianuarie 2017. La sediul IRDO au fost
invitați elevi ai școlii gimnaziale „Ion Vișoiu” din Chitila. Scopul
acestei întâlniri a fost conștientizarea tinerilor cu privire la lupta
împotriva rasismului, intoleranței și xenofobiei, subliniindu-se
faptul că dureroasele consecințe pe care holocaustul le-a avut
pentru omenire, nu trebuie uitate, tocmai pentru ca aceste orori
să nu se mai repete.
Tot cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, în data de 27 ianuarie, IRDO a participat,
prin directorul său, la lucrările conferinței cu tema „Toleranța este
o valoare exersată? Care este relația dintre drepturile omului și
păstrarea valorilor specifice unei societăți democratice?”,
organizate de Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, București.
Ziua Mondială a Apei (22 martie)
În anul 2017, la cea de-a 25 aniversare a Zilei Mondiale a
Apei, tema aleasă la nivel mondial a fost „Apa și apa uzată”,
subliniindu-se importanța reducerii cantității de ape uzate și a
reutilizării acesteia. Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația Română pentru Drepturile Omului la un
Mediu Sănătos, Asociația pentru Națiunile Unite din România
(ANUROM) și Asociația Clubul de la Cheia, a organizat pe 22
martie 2017, cu ocazia acestei zile o masă rotundă cu tema „Fără
apă curată, nu putem trăi o viață sănătoasă!”, având ca scop
sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de resort privind
importanța apei pentru viață și gestionarea durabilă a resurselor
de apă potabilă.
Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie)
Pentru anul 2017, tema principală a Zilei Mondiale a
Sănătății a fost depresia, temă inclusă în cadrul campaniei –
„Depression: let’s talk”, care vizează eliminarea stigmatizării
problemelor determinate de această maladie din ce în ce mai

actuală și mai prezentă, precum și conștientizarea necesității de a
apela la ajutor specializat în cazul persoanele afectate. Conform
Organizației Mondiale a Sănătății, mai mult de 300 de milioane de
oameni suferă de depresie, iar în ultimii ani s-a înregistrat o
creștere semnificativă a numărului acestora.
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația pentru Națiunile Unite (ANUROM), Asociația Română
pentru un Mediu Sănătos (AROMES), Asociația Family Forum, și
Asociația „Clubul de la Cheia Victor Dan Zlătescu”, a organizat
vineri, 7 aprilie, o masă rotundă cu tema „O stare bună de
sănătate prelungește viața”, subliniindu-se necesitatea
conștientizării de către populație a dramatismul acestei patologii,
a beneficiilor unei depistări rapide a tulburărilor depresive,
precum și a depășirii barierelor care blochează accesul la ajutorul
de specialitate. Sloganul propus de OMS pentru acest an :
„Depresia: să stăm de vorbă”, evidențiază că depresia este un
fenomen reversibil, iar anturajul poate avea un rol deosebit în
completarea ajutorului sosit din partea medicului și psihologului.
8-14 mai
În cadrul Campaniei globale pentru educație și al Săptămânii de
acțiune pentru educație 8-14 mai 2017, Școala gimnazială „Ion
Vișoiu”, Chitila, a organizat în parteneriat cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului, în data de 11 mai 2017, o dezbatere cu
tema „Educația de calitate – inițiativă europeană”.
Într-un context interactiv, elevii școlii – individual sau pe echipe
– au prezentat invitaților, profesorilor, reprezentanților societății
civile și ai unor instituții naționale, materiale (filme, videoclipuri,
galerii foto, întrebări, comentarii și concluzii sintetizate în
programe powerpoint) având ca subiect educația de calitate, dar
și părerile lor despre semnificația și importanța educației în
secolul XXI.
Ziua egalității de șanse între femei și bărbați (8 mai)
În data de 8 mai, IRDO a participat la celebrarea Zilei
egalității de șanse între femei și bărbați, ocazie cu care a fost
organizată, la inițiativa Comisiilor pentru egalitatea de șanse din
Camera Deputaților și Senat, conferința cu tema „Egalitatea de
gen: Test pentru democrație”. Conferința a prilejuit întâlnirea

liderilor politici, a autorităților competente și a activiștilor pentru
cauza egalității de gen, având ca obiectiv principal transpunerea
în realitate a prevederilor Convenției de la Istanbul privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice, ratificată prin Legea nr. 30/2016. În
deschiderea conferinței au luat cuvântul președintele Camerei
Deputaților, președinții Comisiilor pentru egalitatea de șanse
pentru femei și bărbați ale Camerei Deputaților și Senatului,
doamna deputat Oana Bîzgan-Gayral și domnul senator Adrian
Wiener. De asemenea, s-au adresat invitaților prim-ministrul
României, Comisarul European pentru politică regională, ministrul
delegat pentru Afaceri Europene, precum și Excelența Sa
Ambasadorul Regatului Spaniei în România și Rep. Moldova,
domnul Ramiro Fernandez-Bachiller, Excelența Sa Ambasadoarea
Republicii Tunisiene în România, doamna Boutheina Labidi și
doamna prof. univ. dr. Mihaela Miroiu. Au urmat patru ateliere
tematice cu sesiuni de lucru privind subiecte de actualitate în
domeniul egalității de gen: combaterea violenței, participarea
femeilor la luarea deciziei, emanciparea economică a femeilor și
rolul educației în perspectiva egalității de șanse.
Ziua Dreptului Internațional Umanitar (14 mai)
Cu tema „Protejarea patrimoniului Cultural și Spiritual
al omenirii în caz de conflict armat”,
Ziua Dreptului
Internațional Umanitar a fost celebrată, luni, 15 mai, la Palatul
Culturii din Ploiești, sala „Marii Uniri” din cadrul Bibliotecii
Județene „N. Iorga”, în organizarea Asociației Române de Drept
Umanitar – Filiala Prahova (ARDUPH) și sub patronajul Instituției
Prefectului Județului Prahova, în colaborare cu Consiliul Județean
Prahova, Primăria Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar
Județean Prahova, IRDO și alte instituții din domeniul educației,
științei și culturii.
În cadrul evenimentului a avut loc lansarea cărții „Drept
Internațional Umanitar – Cadrul legislativ intern și internațional cu
privire la protecția patrimoniului cultural al omenirii”, precum și
alte activități – lansarea catalogului de pictură cu tema: „Să
protejăm patrimoniul cultural și spiritual al omenirii!” și concursul
de creație civico-literară cu tema „Noi generațiile viitoare cerem
protejarea patrimoniului cultural și educativ al omenirii!” și

publicarea celor mai reușite eseuri. Cu această ocazie, au fost
premiați câștigătorii a două concursuri – unul de pictură și altul de
creație literară – pe teme legate de influența dreptului umanitar în
protejarea culturii mondiale.
Ziua Internațională a Familiei (15 mai)
Luni, 15 mai s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic din
Ploiești o manifestare dedicată aniversării a 24 de ani de când a
fost instituită, prin Rezoluția 47/237 a Adunării generale a ONU,
Ziua Internațională a Familiei și a 23 de ani de la celebrarea ei în
România. Evenimentul a fost organizat de Fundația Adolescența în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Casa
Corpului Didactic Prahova și Inspectoratul Școlar Județean
Prahova.
Anul acesta tema aleasă de Secretarul General ONU pentru a
marca Ziua Internațională a Familiei a fost „Families, education
and well-being”- „Familia, educația și bunăstarea”, tocmai
pentru a sublinia rolul ce revine familiei în educarea viitoarelor
generații pentru a asigura bunăstarea omenirii.
Participanții la reuniune au fost recompensați cu diplome și
premii dulci, oferite de organizatori, iar școlile și medaliații au mai
primit un pachet consistent de reviste și cărți din partea
Institutului Român pentru Drepturile Omului.
29 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu
Colegiul Național „Spiru Haret”, a organizat, la sediul Colegiului
din București, o masă rotundă cu tema „Drepturile electorale,
importanța primului vot”, scopul fiind acela de a contribui la
informarea tinerei generații cu privire la importanța exercitării
dreptului la vot și de a explica faptul că neexercitarea acestuia
poate duce la ani de așteptări pentru înfăptuirea schimbărilor pe
care ei le-ar fi dorit în viața societății și implicit a lor. Pentru a veni
în întâmpinarea tinerilor și a le oferi răspunsurile la întrebarea
frecventă „de ce să votez?”, încă din 2010, Institutul Român
pentru Drepturile Omului colaborează cu Autoritatea Electorală
Permanentă pentru promovarea portalului www.primulvot.ro.
Portalul oferă informații cu privire la ABC-ul votului explicând pe
înțelesul tuturor mecanismul alegerilor parlamentare, cadrul

juridic privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
alegerile primarilor, a consiliilor locale și județene, precum și
mandatul acestora, alegerile prezidențiale, alegerile pentru
Parlamentul European, precum și condițiile în care se poate
organiza și desfășura un referendum conform legislației.
Ziua Mondială a Mediului (5 iunie)
În acest an Ziua Mondială a Mediului a avut drept obiectiv
conștientizarea modalității prin care ne raportăm la mediul
înconjurător, iar țara gazdă, Canada, a fost cea care a ales și
tema Zilei Mondiale a Mediului din 2017, „Conectarea
oamenilor la natură”, care ne propune să apreciem importanța
respectării și utilizării raționale a resurselor naturale.
În cadrul suitei de manifestări consacrate acestui eveniment
(acțiuni de informare, conștientizare și educație ecologică, acțiuni
de ecologizare, dezbateri și mese rotunde), Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociația pentru
Națiunile Unite din România (ANUROM), Asociația pentru
drepturile omului la un mediu sănătos (AROMES) și Asociația
Clubul de la Cheia Victor Dan Zlătescu a organizat marți, 6 iunie
2017, o masă rotundă cu tema „Mediul depinde de noi”, având
ca scop să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea
mediului înconjurător și să acționeze pentru conservarea
patrimoniului nostru natural în beneficiul acestei generații și al
generațiilor viitoare. În cadrul
lucrărilor prezentate, s-a
evidențiat necesitatea elaborării unor reforme și strategii viitoare
viabile pentru un mediu mai sănătos și mai sigur prin înțelegerea
și aplicarea conceptului de economie verde, devenind mai
apropiați de natură și mai atenți la efectele pe care dezvoltarea
economică le poate avea asupra acesteia.
Ziua Internațională a Păcii (21 septembrie)
Adunarea Generală a ONU a desemnat ziua de 21 septembrie
drept Ziua Internațională a Păcii, tema aleasă pentru acest an
fiind „Împreună pentru pace: respect, siguranță și demnitate
pentru toți.”
Inițiativa „ÎMPREUNĂ PENTRU PACE” reunește organizațiile din
sistemul ONU și statele membre al ONU, sectorul privat,
societatea civilă, instituțiile academice și cetățenii într-un

parteneriat global pentru sprijinirea diversității, a nediscriminării
și a acceptării refugiaților și migranților. Această campanie a luat
naștere în timpul Summitului ONU pentru Refugiați și Migranți din
19 septembrie 2016.
Reprezentanți ai IRDO au promovat și popularizat campania
ÎMPREUNĂ PENRU PACE și în cadrul Evenimentului „Prosperity and
Peace in 196 Nations on Peace Day” („Prosperitate și Pace în 196
de țări de Ziua Păcii”). Evenimentul a fost organizat de Asociația
Femeilor din România Împreună (AFRI) în colaborare cu Asociația
Națională a Tinerelor Femei Creștine din România (ANTFCR) și cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului și s-a desfășurat la
sediul Bibliotecii Metropolitane din București.
27 septembrie
În data de 27 septembrie 2017, Institutul Român pentru
Drepturile Omului a fost invitatul special al Seminarului pentru
părinți și viitori părinți intitulat Școala Părinților Responsabili,
organizat, ca eveniment lunar, de către portalul online QBebe.
Gândite ca o campanie de informare pe variate teme de interes,
seminariile gratuite aduc laolaltă părinți și specialiști, într-o
dezbatere relaxată și totodată educativă.
Tematica seminarului din 27 septembrie, sugestiv numit „Ora
de psihologie”, s-a desfășurat sunt moto-ul: „Am fost copil, sunt
părinte, mă implic, ascult, înțeleg și iubesc” și a dezbătut subiecte
precum: timpul petrecut împreună de părinți și copii, reguli și
încălcarea lor, gestionarea emoțiilor celor mici.
Intervenția IRDO a vizat perceperea pedepselor din perspectiva
drepturilor copilului, așa cum sunt ele statuate în documentele
internaționale, dar și în legislația română, subliniindu-se
interdicția utilizării pedepselor corporale, precum și a oricăror
forme de violență, abuz sau rele tratamente. De asemenea, s-a
accentuat că orice pedeapsă de tip educativ trebuie aplicată
ținând cont de existența și concretizarea drepturilor celor mici, cu
respectarea demnității acestora.
După prezentare, a urmat o scurtă dezbatere, în care
participanții, 185 la număr, au avut ocazia de a pune întrebări și
de a exemplifica, pe baza propriei experiențe de părinte, soluțiile
educative adoptate, cu referire și la disciplina școlară ori la
echilibrul dintre pedepse și recompense.

20 octombrie
Pe 20 octombrie 2017, Institutul Român pentru Drepturile
Omului, având ca partener Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului sector 6, a susținut un atelier privind dreptul
la educație pentru copiii din cadrul Centrului de Zi de pe lângă
Școala gimnazială nr. 153 din Giulești-Sârbi.
Cei 20 de copii participanți au fost cei incluși în Programul
Integrat de Educație pentru Diversitate, cod proiect:
PEC079, finanțat prin Programul RO10 „Copii și tineri în situații
de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea
inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” al
Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.
Atelierul a fost gândit pentru clasele primare și a avut ca
obiect informarea celor mici despre drepturile pe care le au,
înțelegerea dreptului la educație, conștientizarea nevoii de
instruire, precum și descoperirea percepțiilor lor în legătură cu
utilitatea practică a cunoștințelor acumulate la școală.
24 octombrie
IRDO a susținut, în parteneriat cu Institutul de Studii pentru
Ordine Publică, un curs de formare adresat forțelor de ordine, cu o
durată de 2 ore, având tematica „Respectarea drepturilor omului
în activitatea polițiștilor. Problematicile abordate au fost, pe de o
parte, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în
exercitarea prerogativelor de bază ale procesului de aplicare a
legii și, pe de altă parte, informarea cu privire la organizațiile și
organele cu atribuții în investigarea încălcării drepturilor omului.
În cadrul cursului, 30 de participanți au putut de asemenea
dezbate situații concrete în care forțele poliției locale sunt supuse
riscului de a încălca drepturile omului.
Ziua Organizației Națiunilor Unite (24 octombrie)
Cu ocazia Zilei Națiunilor Unite, s-a desfășurat marți, 24
octombrie 2017, la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești, în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Fundația Adolescența” din Ploiești și Inspectoratul Școlar al
Județului Prahova o manifestare tematică prin care, pornind de la
tema aleasă de secretarul general ONU – „Există potențial în
diversitate” – s-a urmărit cunoașterea mai îndeaproape de către

elevi a obiectivelor misiunilor ONU în lume la ora actuală, a
structurii organizatorice a ONU, precum și a conținutului Cartei
Națiunilor Unite.
În alocuțiune, reprezentantul Institutului Român pentru
Drepturile Omului, a subliniat importanța Zilei Națiunilor Unite,
care se sărbătorește la 24 octombrie, pentru a marca intrarea în
vigoare, în 1945, a Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU).
La rândul lor, elevii au prezentat structura organizației și
rolul fiecărui organism în cadrul ONU – Adunarea Generală,
Consiliul de Securitate, Secretariatul, Curtea Internațională de
Justiție, Consiliul de Tutelă și Consiliul Economic și Social. În
continuare elevii au făcut o prezentare în powerpoint a Cartei
Națiunilor Unite și organizațiile din România sub egida ONU. În
finalul activității au fost trasate concluziile reuniunii, iar
reprezentantul Institutului Român pentru Drepturile Omului a dat
citire mesajului adresat de Secretarul General ONU Antonio
Guterres.
14 noiembrie
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, IRDO a susținut,
prin reprezentantul său, directorul executiv, o sesiune de formare
la Școala Gimnazială ,,Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea privind
respectarea drepturilor copilului și promovarea respectului pentru
valori, la care au participat un număr de 55 de elevi ai claselor
V-VIII. Temele de discuție au fost importanța educației pentru
drepturile omului și a respectului pentru demnitatea umană, ca și
îndatoririle fiecăruia de a contribui la crearea unei atmosfere de
înțelegere, cooperare și solidaritate în propriul colectiv sau
comunitate.
Elevii, sub îndrumarea profesorului consilier școlar Daniela
Predișor, vor continua să valorifice toate informațiile primite,
transformând Săptămâna Educației Globale, 18-26 noiembrie
2017, într-o provocare educațională determinată chiar de tema
educației globale din acest an și anume ,,My World Depends on
Us”.
IRDO a oferit centrului de documentare al școlii publicații
editate și apărute sub egida Institutului, materiale de interes
pentru ca cei mici să-și înțeleagă drepturile și responsabilitățile.

18 noiembrie
Pentru a sărbători Ziua Drepturilor Copilului, Institutul Român
pentru Drepturile Omului a susținut, la Centrul de Recreere și
Dezvoltare Personală Conacul Golescu-Grant, în data de 18
noiembrie, un atelier pentru cei mici, care a avut ca scop
înțelegerea de către participanți a drepturilor lor, așa cum se
regăsesc acestea în Convenția Internațională a Drepturilor
Copilului, dar și a responsabilităților asociate fiecărui drept.
Fiind vorba despre un atelier interactiv, cei 21 de copii care
au luat parte la acțiune au descoperit, prin întrebări și răspunsuri,
„regiunile” Țării Drepturilor Copilului – regiunea Protecției,
Dezvoltării și Participării –, „Constituția” acestei țări imaginare
(este vorba despre Convenția Internațională a Drepturilor
Copilului), dar și regulile de comportament obligatorii pentru toți
cetățenii Țării.
Fiecare dintre copii a povestit apoi cum vede el unul sau altul
dintre drepturi și care sunt lucrurile pe care exercitarea acelui
drept i le permite ori dacă unele drepturi pot și trebuie să aibă și
limitări.
În cadrul atelierului au fost acordate premiile pentru cele mai
bine argumentate răspunsuri primite de către Institut la concursul
„Drepturi și Responsabilități”.
19 noiembrie
Făcând parte din seria de manifestări dedicate Zilei
Drepturilor Copilului, atelierul pentru părinți privind dreptul la
protecție al celor mici a avut ca partener hypermarketul Carrefour
ParkLake, accentul fiind pus pe oferirea de sfaturi și recomandări
pentru a alege și achiziționa din oferta comercială a magazinelor
produse cât mai „prietenoase” cu drepturile celor mici la
sănătate, protecție, joacă, îngrijire și dezvoltare fizică, mentală,
spirituală.
Evenimentul, care a avut loc pe 19 noiembrie, a avut două
momente distincte. În prima parte, Institutul Român pentru
Drepturile Omului a prezentat, atât din perspectiva drepturilor
celor mici, cât și a recomandărilor Uniunii Europene, a
Organizației Mondiale de Standardizare și a Sistemului global
armonizat de pictograme de avertizare pentru produsele toxice al

Națiunilor Unite cele mai pertinente informații cu privire la
protejarea celor mici în locuințe, la joacă, în privința alimentației
etc. și la posibilele pericole pe care utilizarea anumitor produse le
poate antrena.
În a doua parte, bloggerul culinar de la site-ul Cucinino a
gătit un desert rapid și sănătos pentru cei mici, avertizând asupra
efectelor negative pe care le poate avea asupra sănătății copiilor
excesul de zahăr și de produse semipreparate.
20 noiembrie
În parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Școala Gimnazială prof. Ion Vișoiu din Chitila a sărbătorit, pe 20
noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului printr-un
program de evenimente în care cei mici au fost eroii principali.
Prin efortul și implicarea copiilor de la mai multe clase (de la
a V-a la a VIII-a), școala a conceput și derulat mai multe
concursuri tematice.
Unul dintre acestea, cel de poezii având ca temă drepturile
copilului, a fost jurizat și răsplătit de IRDO cu premii în cărți. Cinci
au fost câștigătorii concursului de poezie:
Cristea Eren, clasa a V-a
Muntianu Ştefan Alexandru, clasa a VI-a
Pîrva Lavinia, clasa a V-a
Scorici Denisa Maria, clasa a VI-a
Spiru Ștefan, clasa a V-a
De asemenea, la un concurs de desene pe același subiect au
fost premiați trei copii.
Carnavalul drepturilor copiilor a fost un alt moment inedit,
participanții fiind costumați astfel încât să ilustreze imaginativ
câte un drept al copilului.
Nu în ultimul rând, un material pregătit de copiii de clasa a
VIII-a a prezentat pe scurt semnificația zilei de 20 noiembrie și
părerile copiilor despre ceea ce înseamnă protecția oferită de
Convenția Internațională a Drepturilor Copilului.

23 noiembrie
Al doilea atelier din seria de evenimente concepute în sistem
integrat pentru beneficiarii Centrului de Zi din cadrul Școlii
Gimnaziale nr. 153 a fost adresat părinților copiilor incluși în
Programul Integrat de Educație pentru Diversitate, cod
proiect: PEC079, finanțat prin Programul RO10 „Copii și tineri în
situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea
inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” al
Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.
Evenimentul, care a avut loc pe 23 noiembrie, a vizat o
problematică sensibilă, și anume aceea a comunicării nonviolente,
dezbătându-se cu și pentru părinții prezenți la discuție câteva
dintre metodele de a gestiona situațiile conflictuale familiale, fără
ca acestea să escaladeze sau să intre într-o spirală a violenței din
ce în ce mai accentuată.
S-au trecut în revistă situațiile care pot genera reacții
violente din partea adulților și, lucrând cu exemplele oferite de
părinți, s-au prezentat etapele comunicării nonviolente, care s-au
aplicat apoi pe cazurile prezentate.
Părinții prezenți au oferit propriile soluții și au putut afla, prin
interacțiune cu ceilalți și ghidați de limitele impuse de existența
drepturilor copiilor, care sunt metodele care pot funcționa pentru
a comunica eficient cu cei mici, ca și pentru a-i asculta și a le
înțelege și gestiona momentele de revoltă.
24 noiembrie
Ultimul eveniment din seria de activități desfășurate în acest
an în colaborare de Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector
6, în cadrul Centrului de Zi găzduit de Școala Gimnazială nr. 153,
a avut ca public formatorii din Centru ori din școala amintită, dar
și asistenți sociali sau personal administrativ și de sprijin.
Un drept considerat primordial de către copii și de cele mai
multe ori trecut cu vederea de către adulți – dreptul la joacă al
celor mici – a reprezentat subiectul acestui atelier, inclus, ca și
celelalte evenimente, în planul de activități al Programului
Integrat de Educație pentru Diversitate, cod proiect:
PEC079, finanțat prin Programul RO10 „Copii și tineri în situații
de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea

inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” al
Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.
Prezentarea pe larg a dreptului la joacă, așa cum apare
acesta în Convenția Internațională privind Drepturile Copilului, dar
și în Observația Generală nr. 17 a Comitetului pentru Drepturile
Copilului al ONU a fost punctul de plecare pentru a discuta tipurile
de joc, criteriile de alegere a jocului, consecințele pozitive ale
acestuia și impactul negativ pe care unele tipuri de jocuri le pot
avea, ca și conexiunile dintre dreptul la joc și alte tipuri de
drepturi.
Cei 20 de participanți prezenți vineri, 24 noiembrie, la cursul
de formare, s-au implicat, la rândul lor, în activitățile propuse
(pentru exemplificarea diverselor etape ale prezentării) și au
participat, prin întrebări, exemple etc. la desfășurarea atelierului.
29 noiembrie
În data de 29 noiembrie 2017, directorul IRDO a participat la
Școala Gimnazială nr. 2 din Videle în cadrul unui proiect
educațional care a vizat combaterea fenomenului de bullying în
școală, sporirea gradului de conștientizare asupra consecințelor
pe care violența o are în viața copiilor și importanța implicării
tuturor – copii, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
autorităților – în stoparea acestui fenomen care a luat amploare în
ultimii ani în multe din școlile din țara noastră.
Evenimentul a reprezentat un bun prilej pentru discuta
despre importanța respectării drepturilor copilului și promovarea
respectului pentru valori. Au participat elevii din Școala
gimnazială nr. 2, sub îndrumarea doamnei director prof. Monica
Iorga și a altor profesori. Participarea la acest eveniment a
reprezentat de asemenea o ocazie pentru a onora succesul pe
care echipajul din această școală l-a avut la etapa națională a
Concursului Național Democrație și Toleranță, câștigând premiul I
și Trofeul concursului.
IRDO a oferit copiilor publicații proprii și s-a stabilit ca, pe
baza protocolului existent, colaborarea dintre cele două instituții
să continue, primul eveniment stabilit fiind acela de vizitare a
Institutului de către copii, în primăvara anului viitor; de
asemenea, s-a propus organizarea unei noi activități comune, cu

scopul conștientizării importanței respectului față de drepturile
omului.
7 decembrie
La sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului, în
data de 7 decembrie, a fost susținut seminarul educativ cu tema
„Drepturile copilului pe Internet”. Cu o durată de 3 ore, seminarul
s-a adresat diverselor grupuri profesionale care lucrează cu cei
mici (asistenți sociali, pedagogi sociali, educatori sau instructori,
psihologi, manageri de proiect sau coordonatori de programe), din
cadrul a 15 organizații nonguvernamentale.
Cei 21 de participanți au putut afla care sunt drepturile
adulților și copiilor în lumea virtuală, care sunt beneficiile și
pericolele Internetului și cum se pot proteja și îi pot apăra pe cei
mici de capcanele mediului online, printre care se numără
violența verbală și de imagine, limbajul injurios, dependența de
mijloacele de comunicare și de socializare, hărțuirea cibernetică,
reclamele țintite etc.
Alături de participanți, s-au dezbătut situații concrete în care
drepturile aplicabile în lumea virtuală pot fi încălcate și soluțiile
ori măsurile care se pot adopta pentru a evita sau a riposta la
violarea acestora.
Ziua
Internațională
a
Drepturilor
Omului
(10
decembrie)
Miercuri, 6 decembrie 2017, a avut loc la Colegiul „Jean
Monnet” din Ploiești o manifestare cu tema „Drepturile omului sistem fundamental și universal in formarea unei culturi a
păcii”, organizată de Colegiul „Jean Monnet” – Ploiești, în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Manifestarea s-a desfășurat sub forma unui workshop pe 6 grupe
de elevi, ai claselor a V-a, VI-a, IX-a și a XI-a, sub îndrumarea și
coordonarea doamnei profesor Roxana Elena Vișan. La acțiune au
participat: un reprezentant din partea Institutului Român pentru
Drepturile, din partea Asociației de Drept Umanitar - Filiala
Prahova - domnul c.(r) Dumitru Codiță, doamna prof. Lucia
Ionescu - director al Colegiului „Jean Monnet”, precum și profesori
ai Colegiului „Jean Monnet” – doamna prof. Roxana Elena Vișan,
doamna prof. Ileana Cocuz, doamna prof. Marina Badea, doamna

prof. Liliana Enescu, doamna prof. Ruxandra Tudorache și doamna
prof. Mara Grigore.
Tema din acest an a Zilei Internaționale a Drepturilor Omului,
„Suntem egali în demnitate și drepturi”, se alătură
campaniei de un an de zile în pregătirea a celei de a 70 a
aniversari a Declarației Universale a Drepturilor Omului din 2018.
Manifestarea a fost interactivă, fiecare grupă de elevii având
ocazia de a-și exprima opiniile asupra diferitelor drepturi stipulate
în Declarația Universală a Drepturilor Omului, așa cum le-au
perceput ei. De asemenea fiecare grupă de elevi a primit câte o
fotografie care prezenta copii din diferite colțuri ale lumii aflați în
situații dificile, încercând astfel să transmită câte un mesaj către
autoritățile abilitate, pentru a determina conștientizarea
drepturilor încălcate copiilor.
De asemenea, tot în cadrul campaniei dedicate Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului din acest an, în perioada 8-9
decembrie 2017, a fost găzduită de Biblioteca Județeană „Nicolae
Iorga” Ploiești, cea de VII-a ediție a Simpozionului Drepturile și
libertățile fundamentale ale omului, care a avut ca temă
„Drepturile copilului pentru siguranța viitorului”, organizat
de Fundația „Adolescența” și Institutul Român pentru Drepturile
Omului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova,
Casa Corpului Didactic Prahova și Biblioteca Județeană „Nicolae
Iorga” Ploiești.
Manifestarea a cuprins mai multe secțiuni: Cercetare,
experiență pedagogică ; Evenimente extrașcolare-culturale ;
Creație literară și jurnalistică (eseuri, articole, desene, producții
media) ; Expoziție (foto, artă plastică, hand-made etc).
La eveniment au fost prezenți peste 50 de participanți (elevi
și profesori îndrumători) de la Colegiul „Spiru Haret” - Ploiești,
Colegiul „Jean Monnet”- Ploiești, Liceul „Simion Stolnicu”Comarnic, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”- Ploiești, Fundația
„Origini Carpatice”.
10-12 decembrie
În perioada 10-12 decembrie 2017, directorul IRDO a
participat, la Suceava, la Conferința județeană de metodică
având tema „Creativitate didactică în domeniul educației pentru
drepturile omului”, organizată de Inspectoratul Județean Suceava

în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Asociația Centrul de Studii Sociale și Educație Civică.
Evenimentul a fost destinat pregătirii cadrelor didactice din
domeniul socio-uman, profesori care lucrează cu tinerii elevi în
cadrul unor proiecte educaționale de promovare a drepturilor
omului. Conferința a urmărit schimbul de bune practici în
domeniul educației pentru drepturile omului și dezvoltarea
creativității didactice în proiectarea curriculumului la disciplinele
socio-umane/cultură civică/educație civică.
Lucrările conferinței au inclus tematici precum: Competențe
de comunicare și atitudini sociale la elevii cu dificultăți de
învățare, Școala și drepturile mele - exemplu de bune practici în
liceu, Betzavta - a metodă alternativă de promovare a drepturilor
omului, Drepturile copilului reflectate in povești. De asemenea, au
fost prezentați laureații Concursului Județean „Drepturile omului,
drepturile mele...”, la ediția 2017, la secțiunile gimnaziu și liceu.
De asemenea, s-a lansat cadrelor didactice din județul
Suceava invitația de a participa la „Concursul național de
creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate
educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii
în învățământul preuniversitar”, ediția a IX-a, care se desfășoară
în perioada 2017-2018.
12 decembrie
În data de 12 decembrie 2017, directorul IRDO, ca
reprezentant al Institutului, a participat, la Bacău, la conferința
intitulată „Educația pentru cetățenie activă”, organizată de Casa
Corpului Didactic Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri”, care
a avut drept scop conștientizarea drepturilor și obligațiilor
cetățenești. Numărul participanților, cadre didactice din domeniul
socio-uman și nu numai (tematica fiind de interes pentru toți
formatorii care vor și trebuie să integreze în demersurile didactice
educația pentru promovarea unei cetățenii active), a fost de 132
persoane.
Evenimentul a urmărit pregătirea continuă cadrelor din
învățământul preuniversitar, fiind abordate diverse aspecte ale
problematicii drepturilor omului, precum: drepturile economice și
sociale ale imigranților în Europa, colaborarea școlii cu societatea
civilă în educația civică a elevilor – exemple de bune practici –

sau exersarea cetățeniei active prin învățarea bazată pe activități
de tip proiect.
Un alt scop al organizării conferinței a fost și impulsionarea
creativității didactice în învățământul preuniversitar, în acest sens
fiind încurajată participarea la „Concursul național de creativitate
didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației
pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în
învățământul preuniversitar.
De asemenea, în cadrul manifestării, s-au oferit publicații
cadrelor didactice prezente la conferință și a fost prezentat
mandatul IRDO – ca instituție națională de drepturile omului,
având ca obiectiv promovarea drepturilor și libertăților
fundamentale –, precum și modalitățile în care acesta este
concretizat.

