
Evenimente organizate în cursul anului 2017 având ca grup ţintă copiii şi tinerii 

 

• 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) 

• 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 Asiciaţia pentru Naţiunile 

Unite din România cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor (3 februarie 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) 

• Seminarul „Franţa – România, perspective privind 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 dezvoltare al sistemului românesc, precum şi 

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

• Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane organizată de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Municipiului Deva, Primăria 

Municipiului Hunedoara în parteneriat cu Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” 

din Deva, Palatul Copiilor Deva, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, Castelul Corvinilor, Asociaţia Profesorilor de 

Istorie din România (24–28 aprilie 2017) 

• Simpozionul şi Concursul naţional cu tema „Europa în şcoală” organizat de Şcoala 

Gimnazială „Al.Ceuşianu” din Reghin în parteneriat cu Institutul Român pentru 

Drepturile Omului (9 mai 2017) 

• Proiectul cu tema „Educaţia de calitate iniţiativă globală europeană”, susţinut de elevii 

şcolii „Profesor Ioan Vişoiu” din Chitila cu participarea Institutului Român pentru 

Drepturile Omului (11 mai 2017) 

• Seminarul cu tema „Rolul bunei comunicări în cadrul familial şi între familie şi şcoală” 

organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi Zilei Naţionale a Familiei Române 

de Fundaţia Adolescenţa în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

Casa Corpului Didactic Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (15 mai 2017) 

• Concursul atelier de creaţie „Povestea unei familii” cu tema din acest an „Familia, 

educaţia şi bunăstarea” organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei de Fundaţia 

Adolescenţa în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ploieşti, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Prahova şi Institutul Român pentru Drepturile Omului (15 mai 2017) 

• Masa rotundă cu tema „Tinerii şi drepturile electorale” organizată de Institutul Român 

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret” din 

Bucureşti  (29 mai 2017) 

• Conferinţa cu tema „Viitorul în Europa privind educaţia pentru cetăţenie şi educaţia 

pentru drepturile omului”, organizată de Consiliul Europei (20-22 iunie 2017) 



• Masă rotundă cu tema „Planificarea familiei: Împuternicirea oamenilor, dezvoltarea 

naţiunilor” fiind tema propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sărbătorirea din 

acest an a Zilei Mondiale a Populaţiei organizată de Institutul Român pentru Drepturile 

Omului (11 iulie 2017) 

• Seminarul pentru părinţi şi viitorii părinţi cu tema „Şcoala Părinţilor Responsabili” 

organizat de revista online Qbebe în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 

Omului ca o campanie de informare pe variate teme de interes (27 septembrie 2017) 

• Primul atelier privind dreptul la educaţie, destinat copiilor incluşi în Programul Integrat 

de Educaţie pentru Diversitate finanţat prin programul RO 10 „Copii şi tineri în situaţii 

de risc. Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale” organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 6, Centrul de Zi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 153 în 

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului (Bucureşti, 20 octombrie 

2017) 

• Concurs cu tema „Drepturi şi Responsabilităţi” adresat copiilor cu vârste între 12 – 14 

ani, organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului în perioada 30 octombrie 

– 10 noiembrie (Bucureşti, 30 octombrie 2017) 

• Întâlnire organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava vizând programul 

viitoarelor acţiuni, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, privind 

educaţia pentru drepturile omului în general şi ale copilului în mod special (Suceava, 

1-3 noiembrie 2017) 

• Seminar cu tema „Respectarea drepturilor copilului – condiţie pentru creşterea gradului 

de toleranţă” organizat cu ocazia Zilei internaţionale a toleranţei de Şcoala gimnazială 

„Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Institutul Român pentru 

Drepturile Omului (RâmnicuVâlcea, 14 noiembrie 2017) 

• Festivitatea de premiere a elevilor câştigători ai concursului „Drepturi şi 

Responsabilităţi” desfăşurat în perioada 30 octombrie – 10 noiembrie şi atelierul 

interactiv dedicat copiilor cu tema „Călătorie prin Ţara Drepturilor Copilului” 

consacrate Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului organizat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Institutul Român 

pentru Drepturile Omului la Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală Conacul 

Golescu-Grant (Bucureşti, 18 noiembrie 2017)  

• Atelierul pentru părinţi privind „Dreptul copilului la protecţie” organizat de 

hypermarketul Carrefour ParkLake în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 

Omului şi dedicat Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului (Bucureşti, 19 noiembrie 

2017)  

• Concurs de desene, privind promovarea drepturilor omului, cu tema „Chipul şi culorile 

copilăriei” organizat de Şcoala gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în 

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului în „Săptămâna Educaţiei 

Globale 20-24 noiembrie 2017” (Râmnicu Vâlcea, 20 noiembrie 2017)  

• Concurs de poezii, desene şi carnavalul drepturilor copiilor organizate de Şcoala 

gimnazială „Prof. Ion Vişoiu” din Chitila în parteneriat cu Institutul Român pentru 

Drepturile Omului pentru celebrarea Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului 

(Chitila, 20 noiembrie 2017)  

• Concurs de eseuri privind importanţa respectării drepturilor copiilor, cu tema „Cuvinte 

şi atitudini 110 DREPTURILE OMULUI pentru o copilărie fericită” organizat de 

Şcoala gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Institutul 



Român pentru Drepturile Omului în „Săptămâna Educaţiei Globale 20-24 noiembrie 

2017” (Râmnicu Vâlcea, 20 noiembrie 2017) 

• Al doilea atelier adresat părinţilor şi copiilor incluşi în Programul Integrat de Educaţie 

pentru Diversitate finanţat prin Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc. 

Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea 

incluziunii sociale” organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, Centrul de Zi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 153 în parteneriat cu 

Institutul Român pentru Drepturile Omului (Bucureşti, 23 noiembrie 2017)  

• Al treilea atelier adresat formatorilor, asistenţilor sociali, personalului administrativ şi 

de sprijin, organizat în cadrul Programului Integrat de Educaţie pentru Diversitate 

finanţat prin Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc. Iniţiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Centrul de Zi 

din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 153 în parteneriat cu Institutul Român pentru 

Drepturile Omului (Bucureşti, 24 noiembrie 2017) 

• Activităţi privind „Educaţia pentru valori – drepturile omului” organizate de Şcoala 

gimnazială nr. 2 din Videle în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 

în cadrul proiectului educaţional care vizează combaterea fenomenului de bullying în 

şcoală (Videle, 29 noiembrie 2017) 

• Sesiune de formare privind educaţia pentru drepturile omului în general şi ale copilului 

în mod special cu tema „Drepturile copilului pe internet”, organizată de Institutul 

Român pentru Drepturile Omului pentru directori executivi, manageri de proiect, 

coordonatori de programe, instructori, coordonatori ai unor organizaţii 

neguvernamentale cu preocupări în domeniu şi anume: Fundaţia Adolescenţa, United 

Way, A.C.T.O.R., A.S.I.S., Inocenţii, C.A.R.P. Omenia, YOYO, Providenţa, Fundaţia 

Viitor pentru Copiii României, Asociaţia Lindenfeld – Ajungem Mari, Monterra, 

Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan , ADRA România, Asociaţia PAVEL (Bucureşti, 

7 decembrie 2017) 

• A VII-a ediţie a simpozionului cu tema „Drepturile copilului pentru siguranţa 

viitorului” organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului de Fundaţia 

Adolescenţa, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova şi Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” 

Prahova (Ploieşti, 8 –10 decembrie 2017) 

• Festivitatea de premiere a elevilor câştigători la concursurile organizate în „Săptămâna 

Educaţiei Globale 20-24 noiembrie 2017” organizată de Şcoala gimnazială „Take 

Ionescu” din Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 

Omului şi dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului (Râmnicu-Vâlcea, 8 

decembrie 2017) 

• Conferinţa civică cu tema „Educaţia pentru cetăţenie activă”, proiect realizat de Casa 

Corpului Didactic „Grigore George Tăbăcaru” Bacău şi Universitatea „Vasile 

Alecsandri” Bacău (12 decembrie 2017) 

• Seminarul cu tema „Importanţa toleranţei şi a respectării drepturilor omului pe glob”, 

organizat de IRDO cu ocazia comemorării zilei Holocaustului, unde au fost invitaţi 

elevi ai şcolii gimnaziale „Ion Vişoiu” din Chitila, în contextul protocolului de 

parteneriat existent între cele două instituţii. Scopul acestei întâlniri a fost 

conştientizarea tinerilor cu privire la lupta împotriva rasismului, intoleranţei şi 

xenofobiei, subliniindu-se faptul că dureroasele consecinţe pe care holocaustul le-a avut 

pentru omenire nu trebuie uitate, tocmai pentru ca aceste orori să nu se mai repete. Cu 

această ocazie elevii participanţi au primit publicaţiile IRDO „Drepturile copilului-

365” şi „Educaţie, dreptul la educaţie şi educaţia pentru drepturile omului” 



• Conferinţa cu tema „Toleranţa este o valoare exersată? Relaţia dintre drepturile omului, 

ale copiilor tinerilor şi femeilor şi păstrarea valorilor specifice unei societăţi 

democratice”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 

cu Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti  

• Seminarul cu tema „Pentru a avea pace, trebuie să o pregătim”, organizat de Institutul 

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „George 

Călinescu”, Bucureşti 

• Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Prof. 

Ion Vişoiu”, Chitila au organizat campania de conştientizare şi concursul „Fără ură, cu 

toleranţă”. Această campanie din cadrul proiectului de promovare a drepturilor copiilor 

şi tinerilor „Noi suntem curcubeul” s-a înscris în acţiunile desfăşurate în cadrul 

Săptămânii Europene de Combatere a Rasismului în cooperare cu ONG-ul internaţional 

United Against Racism.  


