
Evenimente organizate sau la care a participat IRDO în anul 2018 

având ca grup ţintă persoanele cu dizabilităţi 

• Curs cu tema „Cum ne comportăm cu persoanele cu dizabilităţi” organizat de Institutul Român 

pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Carol I” din București (30 martie 

2018) 

 

• Dezbatere publică cu tema: „Bariere în calea unei vieţi independente” organizată de Consiliul 

Naţional al Dizabilităţii din România în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 

Omului (7 mai 2018) 

 

• Conferinţa „Acces şi participare la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de 

Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru 

Educaţie Incluzivă (26-27 octombrie 2018) 

 

• Curs de formare privind „Politici şi bune practici pentru eliminarea tendinţelor discriminatorii 

în rândul elevilor sau al cadrelor didactice față de persoanele cu dizabilități” organizat de 

Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Tehnologic „Dimitrie 

Gusti” din București, cu participarea personalului didactic şi auxiliar al instituţiei de 

învăţământ (15 noiembrie 2018) 

 

• Atelier vizând educația pentru drepturile omului, organizat în parteneriat cu Școala 

Gimnazială nr. 88 din București pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor, dar și a 

problemelor persoanelor cu dizabilități, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei internaționale 

a persoanelor cu dizabilități (3 decembrie 2018) 

 

• Vizita reprezentanților Institutului Român pentru Drepturile Omului la Nazarcea Grup, cea 

mai mare unitate protejată autorizată din ţară, care dezvoltă şi promovează servicii în 

domeniul inserţiei socio-profesionale şi al integrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, o 

poveste de succes şi care invită la reflecţie asupra schimbării mentalităţilor şi atitudinilor față 

de afirmarea şi dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi (3 decembrie 2018) 

 

• Conferința anuală cu tema „Drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul instituțiilor naționale 

pentru drepturile omului”, organizată de Alianţa Globală a Instituţiilor Naţionale pentru 

Drepturile Omului (GANHRI) în cooperare cu Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile 

Omului (22 februarie 2018) 

 


