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Evenimente organizate în cursul anului 2019 având ca grup ţintă copiii şi tinerii 

 

• Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului de eseuri „De ce îmi place...”, organizată 

de Ziua culturii naționale de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 

Grupul Editorial Corint și Muzeul Municipiului București-Palatul Șuțu (15 ianuarie 2019) 

• Sesiune de prezentări și dezbateri având ca temă atât comemorarea victimelor Holocaustului 

cât și combaterea manifestărilor de ură, xenofobie, rasism și neonazism în contextul societății 

actuale organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Școala 

Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București (28 ianuarie 2019) 

• Program educativ cu tema „Rememorarea Holocaustului”, dedicat Zilei Internaționale de 

Comemorare a Victimelor Holocaustului, aniversării a 70 de ani de la semnarea Declarației 

Universale a Drepturilor Omului și a Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de 

genocid, organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești în colaborare cu 

Institutul Român pentru Drepturile Omului și Fundația „Adolescența” (29 ianuarie 2019) 

• Concurs de afișe și de mesaje de promovare a unei culturi a toleranței destinat claselor V-

VIII organizat cu ocazia Zilei nonviolenței în școală de Institutul Român pentru Drepturile 

Omului în colaborare cu Școala Gimnazială „Apostol Arsache” din comuna Vedea, județul 

Giurgiu (30 ianuarie 2019) 

• Caravana „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” constând în punerea în scenă a unei piese de 

teatru tip forum în cadrul Campaniei de informare, promovare a dreptului la vot și de 

implicare a tinerilor în procesul alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019 

organizată la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Ciofliceni, Snagov de Institutul 

Român pentru Drepturile Omului și Asociația „Tineri pentru Europa de Mâine” cu 

participarea tinerilor actori, elevi de la Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național 

„Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din București (15 februarie 2019) 

 

• Lansarea concursului „Olimpiada de altruism” organizată de Departamentul de Asistență 

Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara 

în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului ce are ca scop promovarea și 

recompensarea comportamentelor pro-active și valorilor de cooperare și întrajutorare la 

nivelul comunităților și se adresează elevilor claselor a XII-a (15 februarie 2019) 

 

• Campanie de conștientizare a multiplelor forme de manifestare a violenței în mediul școlar și 

de responsabilizare a copiilor/tinerilor cu privire la necesitatea de a limita situațiile 

conflictuale organizată în cadrul Proiectului antiviolență și antibullying al Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București „Implică-te în viața ta!”, la Școala Gimnazială „Apostol 

Arsache” din Giurgiu și Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din București de Institutul 

Român pentru Drepturile Omului (20 februarie 2019)  

 

• Caravana teatrului forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, pentru promovarea dreptului la 

vot și implicarea tinerilor în procesul alegerilor pentru Parlamentul European,  organizată la 

Liceul Tehnologic din Fierbinți, Ialomița, de Centrul de Informare Europe Direct și Institutul 
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Român pentru Drepturile Omului, cu participarea președintelui executiv al Asociației Junii, 

fost absolvent al liceului, și promotor al Campaniei #dedataastavotez, gestionată de Biroul 

din România al Parlamentului European și a tinerilor actori – elevi de la Liceul Teoretic 

„Jean Monnet”, Colegiul Național „Ion Creangă” și  Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din 

București împreună cu formatorul trupei de teatru pe tema alegerilor pentru Parlamentul 

European doamna Mândruța Andreescu, din partea Asociației „Tineri pentru Europa de 

mâine” (26 februarie 2019) 

 

• Seminar privind recunoașterea și înțelegerea tipurilor de violență și creșterea gradului de 

conștientizare a propriei contribuții la crearea și menținerea unui climat non-agresiv în 

colectivitate, organizat în cadrul Campaniei antiviolență desfășurată în instituții școlare din 

București și din țară de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Școala Gimnazială nr. 

150 din București (28 februarie 2019) 

 

• Caravana teatrului forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, eveniment organizat la Casa 

de cultură din Brănești de Centrul de Informare Europe Direct în parteneriat cu Institutul 

Român pentru Drepturile Omului, cu participarea elevilor de la clasele a XII-a de la Liceul 

Tehnologic „Cezar Nicolau” care este și Școală-Ambasador a Parlamentului European și de 

la Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești (7 martie 2019) 

 

• Workshop organizat în cadrul Campaniei „Antidiscriminare-Toleranță-Diversitate” dedicată 

Săptămânii europene de solidaritate cu popoarele care luptă contra discriminării rasiale de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația Adolescența la 

Colegiul „Mihai Viteazul” din Ploiești (13 martie 2019) 

 

• Dezbatere cu tema „Uniți pentru diversitate”, organizată în cadrul manifestărilor consacrate 

Săptămânii europene de solidaritate cu popoarele care luptă contra discriminării rasiale de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația Adolescența și 

Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești (14 martie 2019) 

• Lansarea Proiectului educativ „Speaker motivațional” organizat la nivelul unităților școlare 

din județul Constanța în cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, 

Liceul Teoretic „G. E. Palade” din Constanța și Institutul Român pentru Drepturile Omului în 

perioada 15 martie-15 aprilie 2019 (15 martie 2019) 

• Atelier cu tema „Dreptul la educație” organizat la sediul Institutului Român pentru Drepturile 

Omului cu elevii Școlii Gimnaziale „Vulcana Pandele” din județul Dâmbovița în cadrul 

Proiectului Erasmus „Kids, stand up for your rights!”, în care sunt implicați elevii acestei 

unități de învățământ alături de parteneri din Franța și Polonia (19 martie 2019) 

 

• Programul „Ce te face fericitˮ organizat la Biblioteca „Nicolae Iorgaˮ din Ploiești  de 

Colegiul „Virgil Madgearuˮ din Ploiești în parteneriat cu Fundația „Adolescențaˮ și Institutul 

Român pentru Drepturile Omului cu două secțiuni una cu tema „Mai fericiți împreunăˮ 

dedicată Zilei internaționale a fericirii și cea de-a doua secțiune „Diversitate vs Discriminareˮ 

dedicată Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale (19 martie 2019) 
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• Prezentarea, în premieră, a filmelor concepute și create sub titlul „Spre țărmuri albastre/Blue 

Shores Movie Competition” de tinerii din România, Turcia, Bulgaria și Moldova în contextul 

declarării Deceniului Mondial al Apei pentru Dezvoltare Durabilă și Deceniului Mondial al 

Biodiversității organizată cu ocazia Zilei mondiale a apei de  Institutul Român pentru 

Drepturile Omului în parteneriat cu Ecomondia, a (22 martie 2019) 

• Penultima oprire a Caravanei teatrului forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, pentru 

promovarea dreptului la vot și implicarea tinerilor în procesul alegerilor pentru Parlamentul 

European, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu”, din localitatea 

Dragomirești Vale, organizată de Centrul de Informare Europe Direct și Institutul Român 

pentru Drepturile Omului, cu participarea tinerilor actori – elevi de la Liceul Teoretic „Jean 

Monnet”, Colegiul Național „Ion Creangă” și  Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din 

București (25 martie 2019) 

 

• Caravana teatrului forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” organizată la Liceul 

Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea de Centrul de Informare Europe Direct și 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu participarea tinerilor actori – elevi de la 

Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național „Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Mihail 

Sadoveanu” din București  (4 aprilie 2019) 

 

• Curs de formare pentru elevi „Educație pentru democrație”, organizat de Institutul Român 

pentru Drepturile Omului la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța (4-5 aprilie 

2019) 

 

• Eveniment dedicat Zilei mondiale a sănătății organizat de Asociația Ecomondia, în 

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și Inspectoratul Municipiului 

București cu participarea copiilor de la școlile și grădinițele din cadrul Programului Olga 

Gudynn International School Bucharest, Garmy Kids, având ca temă realizarea de proiecte de 

desene și/sau bricolaje pentru promovarea alimentației sănătoase (5 aprilie 2019)  

 

• Atelier „Dreptul la vot și gradul de implicare civică” organizat de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului în parteneriat cu Liceul Teoretic „Tudor Vianu” din Giurgiu și respectiv 

Colegiul Tehnologic Energetic din Constanța, cu participarea elevilor claselor a XI-a și a 

XII-a din cadrul celor două instituții de învățământ (10-11 aprilie 2019) 

• Atelier privind „Drepturile și responsabilitățile copilului” susținut de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului la invitația Mark Twain International School, în cadrul unui proiect de 

cercetare al elevilor de clasa a IV-a din această unitate școlară (15 aprilie 2019)  

• Program educativ cu tema „Sănătate pentru toți” organizat de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului la Școla Gimnazială „Radu Stanian” din Ploiești cu ocazia Zilei mondiale 

a sănătății (16 aprilie 2019) 

• Eveniment de lansare a unor cărți create de copii pentru copii, organizat cu prilejul Zilei 

Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor de Institutul Român pentru Drepturile 

Omului în parteneriat cu Ecomondia și Biblioteca Metropolitană București, filiala „Ion 
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Creangă” cu participarea a patru școli: Școala Gimnazială „George Topîrceanu”, Școala 

Gimnazială nr. 2 Voluntari, Olga Gudynn International School, Școala Gimnazială nr. 81 din 

București (19 aprilie 2019) 

• Etapa finală a Olimpiadei naționale de științe socio-umane, concurs de excelență la care 

participă elevi cu aptitudini și preocupări în domeniul științelor-umane, organizată de 

Ministerul Educației Naționale, Casa Corpului Didactic Brașov și Institutul Român pentru 

Drepturile Omului (22-26 aprilie 2019) 

• A VI-a ediție a evenimentelor de marcare a Zilei dreptului internațional umanitar, dedicat în 

acest an împlinirii a 70 de ani de la adoptarea Convențiilor umanitare de la Geneva, organizat 

la Palatul Culturii din Ploiești, Sala „Marea Unireˮ, de Biblioteca Județeană „Nicolae Iorgaˮ 

din Ploiești, Asociația de Drept Umanitar -Filiala Prahova și Colegiul Național „Jean 

Monnetˮ din Ploiești. În cadrul acțiunilor dedicate acestui eveniment s-au numărat: lansarea 

volumului „Drept Internațional Umanitar. Șapte decenii în slujba omenirii„ editor dr. 

Dumitru Codiță; festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului interdisciplinar din sfera 

științelor socio-umane cu tema „Copiii – stindardul umanității prezente și viitoare în 

asigurarea păcii în lumeˮ, vernisajul expoziției și premierea câștigătorilor concursului de 

pictură „Să protejăm viața! Copiii spun NU războiului„ expoziția de carte „Prezentarea 

Colecției Cartea ARDU-PHˮ (14 mai 2019) 

• Festivitatea de decernare a premiilor pentru Olimpiada de Altruism organizată de 

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Asistență Socială al Facultății de 

Sociologie și Psihologie în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului (21 mai 

2019) 

• Sesiuni de ateliere cu elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VIII-a din cadrul Școlii 

Gimnaziale „Ovidiu Hulea” din Aiud care în funcție de vârstă și de nevoile educative au 

vizat obstacolele în calea exercitării dreptului la educație, drepturile și responsabilitățile 

copilului, cunoașterea diferențelor dintre abuz și tratamentele degradante ori inumane, 

organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului (28 mai 2019) 

• Forumul județean împotriva violenței online organizat de Școala Gimnazială „Ion Vișoiu” 

din Chitila în parteneriat cu Școala Nr. 1 Nuci, Școala Nr. 1 Mogoșoaia, Școala Nr. 1 Buftea, 

Asociația „VIAȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ”, Amnesty International, Institutul Român pentru 

Drepturile Omului, Asociața Direct, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul 

de Prevenire și Consiliere Antidrog-Ilfov, Primăria Orașului Chitila, Fundația Pro Chitila 

(28-30 mai 2019) 

• Ziua mondială a mediului sărbătorită într-un mod inedit de preșcolarii din sectoarele 2 și 4 

ale Municipiului București printr-o „paradă a modei” cu vestimentații create din materiale 

reciclabile. Partenerii proiectului – Ecomondia, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

Clubul de Seniori al Sectorului 2 – „Clubul Înțelepților”, grădinițe din sectoarele 2 și 4 – au 

avut ca punct de plecare tema „Paris și Micul Paris” (5 iunie 2019)  
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• Program educativ cu tema „Siguranța pe internet” organizat la Școala Gimnazială „Radu 

Stanian” din Ploiești în cadrul Campaniei de combatere a violenței on line promovată de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului (6 iunie 2019)  

• Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut, la Școala Gimnazială „George 

Poboran” din orașul Slatina, două cursuri în cadrul Campaniei de combatere a violenței în 

mediul școlar privind multiplele aspecte ale fenomenului de bullying, metodele prin care se 

poate gestiona acest tip de agresiune la nivel de colectiv și de școală, precum și modalitățile 

eficiente de reacție (11 iunie 2019) 

• Eveniment dedicat Zilei internaționale a educatorului „Culture connects. Education 

empowers”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu 

Europe Direct, cu participarea a 50 de profesori și copii de la Mark Twain International 

School, Școala Metropolitană A.R.C., Școala gimnazială nr. 190, International School of 

Bucharest, Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu”, Liceul Teoretic „Ady Endre” (7 octombrie 2019) 

• Curs de formare pentru tineri „Educația pentru valori și drepturile omului”, organizat de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului la Colegiul Național „I.C.Brătianu” din Hațeg și 

Colegiul Național „Decebal” din Deva (9-12 octombrie 2019) 

• Pentru celebrarea celor 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului, 

Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat, în mai multe orașe din țară și în 

București o un proiect pentru o mai bună cunoaștere a dispozițiilor acesteia de către copii și 

de către cadrele didactice (21 octombrie-20 noiembrie) 

• Campanie de informare și conștientizare în rândul tinerilor cu privire la modul „Cum sunt 

percepuți refugiații și migranții în societate – integrare, protecție, comunicare, prejudecăți” 

inițiată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea reprezentanților unor 

instituții naționale și organizații internaționale - Inspectoratul General pentru Imigrari, 

Agenția ONU pentru Refugiați din România  și Consiliul Național Român pentru Refugiați și 

desfășurată la Colegiul Național „Spiru Haret” din București (24 octombrie 2019)  

• Manifestare cu tema „Crearea ONU - obiective, principii și mecanisme ONU” organizată  de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei internaționale a Organizației 

Națiunilor Unite la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești (24 octombrie 2019)  

• Atelier organizat cu ocazia Zilei internaționale a toleranței de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” cu participarea a 

27 de elevi ai clasei a  XI-a  (13 noiembrie 2019)  

 

• Workshop cu tema „Educarea tinerilor în spiritul respectului față de valori și respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale” organizat la Școala Gimnazială nr.3 „Constantin 

Parfene” din Vaslui (13-15 noiembrie 2019) 

 

• Workshop cu tema „Educația pentru toleranță” organizat de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești cu ocazia Zilei mondiale a toleranței 

(14 noiembrie 2019)  
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• Atelier cu tema „Cetățenia democratică” organizat în cadrul parteneriatului dintre Institutul 

Român pentru Drepturile Omului și Școala Gimnazială nr. 1 din Singureni, Giurgiu, cu 

participarea a 40 de elevi ai claselor V-VIII (19 noiembrie 2019) 

 

• Program educativ desfășurat sub forma unui workshop cu tema „30 de ani de la Convenția 

ONU privind drepturile copilului”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului 

cu participarea elevilor clasei a V-a a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian” din Ploiești (20 

noiembrie 2019) 

 

• Întâlnire la sediul IRDO cu 27 de tineri (18 - 25 de ani) din 5 țări: Estonia, Italia, Spania, 

Polonia și România în cadrul proiectului „Inclusion for All” prin programul Erasmus+, 

coordonat de Asociația Together Romania (20 noiembrie 2019) 

 

• Participarea Institutului Român pentru Drepturile Omului la două evenimente organizate de 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”, din orașul Pucioasa: premierea elevilor din cadrul 

instituției școlare care s-au remarcat la două concursuri locale: concursul de afișe „Este 

timpul pentru toleranță!” (ediția a doua) și concursul tematic „Îmi cunosc drepturile și 

responsabilitățile”; și atelierul cu temă Ziua toleranței la care au participat copiii din 

Consiliul elevilor, cadre didactice și părinți (21 noiembrie 2019) 

 

• A IX-a ediție a simpozionului național cu tema „Drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului”, organizat cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului, în cadrul proiectului 

„Cultură – Cetățenie democratică – Patriotism” de Fundația „Adolescența” în parteneriat cu 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, 

Inspectoratul Școlar al județului Prahova și Casa Corpului Didactic Prahova cu participarea 

elevilor, cadrelor didactice de la Colegiul „Toma Socolescu” Ploiești, Colegiul „Spiru Haret” 

Ploiești, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic, 

reprezentanți ai Asociației de Drept Umanitar, Filiala Prahova, scriitori, cadre didactice, 

documentariști (9 decembrie 2019) 

 

• Conferința anuală a drepturilor omului „Drepturile copilului în contextul provocărilor 

actuale”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților și 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului și 

dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptarea Convenției internaționale cu privire la 

drepturile copilului și a Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie 2019) 

 

• Forumul Național Anti-Bullying „Siguranța în școli începe cu noi” organizat de Asociația 

Telefonul Copilului (11 decembrie 2019)  

 


