
1 
 

Evenimente organizate sau la care IRDO a participat în anul 2019 

având ca tematică nediscriminarea 

 

• Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația „Adolescența”  a 

organizat programul nediscriminare-toleranță-diversitate desfășurat în cadrul săptămânii 

europene de combatere a rasismului și discriminării. Prima activitate din cadrul 

programului a avut loc în data de 13 martie 2019, la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ploiești. 

Evenimentul, desfășurat sub forma unui workshop, s-a adresat elevilor claselor a XI-a, 

având ca obiectiv o mai bună înțelegere a fenomenului discriminării și rasismului, care 

indiferent pe ce fel de criteriu s-ar manifesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 

omului.  

 

• În cadrul Săptămânii Europene de combatere a rasismului și discriminării, Institutul Român 

pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Fundația Adolescența a organizat dezbaterea 

cu tema „Uniți pentru diversitate”, la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești, în data de 14 

martie 2019. Manifestarea a avut ca grup țintă elevii claselor a IX-a. A fost prezentat un 

material documentar referitor la fenomenul discriminării și efectele negative ale acestuia, 

precum și domeniile în care se poate manifesta discriminarea, pe motive de etnie, religie 

sau de gen.  

 

• În pregătirea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (21 martie), în 

data de 15 martie 2019, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut un curs de 

formare a responsabililor cu aplicarea legii, care urmează stagii de pregătire în cadrul 

Institutului de Studii pentru Ordine Publică, pe tematica Prevenirii și combaterii tuturor 

formelor de discriminare. Scopul sesiunii de formare a fost însușirea într-o manieră 

dinamică și interactivă a normelor legislative internaționale, europene și naționale privind 

prevenirea și combaterea discriminării. La curs au participat 27 de cadre din poliție, din 

cadrul structurilor din București și de la nivel teritorial (Gorj, Tulcea, Botoșani, Mureș, 

Sălaj, Călărași, Constanța, Alba, Vaslui, Prahova, Giurgiu), astfel: Inspectoratul General 

al Poliției Române (IGPR), Direcția Generală de Poliție a Municipiului București 

(DGPMB), Inspectoratele Județene de Jandarmerie (IJJ), Inspectoratele de Poliție 

Județene (IPJ), Secții Regionale Poliție Transporturi (SRPT).  

 

• Tot cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (21 martie) s-a 

desfășurat pe 19 martie, la Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploiești, un program organizat 

de Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploiești cu tema „Diversitate vs. Discriminare”, având 

drept colaboratori Fundația „Adolescența”, Institutul Român pentru Drepturile Omului și 

Biblioteca „Nicolae Iorga” Ploiești. S-a a avut în atenție diminuarea și contracararea 

acțiunilor populist-naționaliste și a ideologiilor extremiste care alimentează rasismul, 

discriminarea rasială, xenofobia și intoleranța, adesea fiind vizați migranții și refugiații, 

precum și persoanele de origine africană. Au fost prezentate aspecte privind tipurile de 
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discriminare, grupele de persoane cu risc mai mare de discriminare, precum și domeniile 

unde fenomenul discriminării se întâlnește mai des.  

 

• Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, Institutul Român pentru Drepturile Omului a 

organizat pe 14 noiembrie a.c. un workshop cu tema „Educația pentru toleranță” la Colegiul 

„Spiru Haret” din Ploiești, unde au participat elevi ai claselor a IX și  XI-a ai colegiului 

împreună cu profesorii îndrumători. Prin tema urmărită s-a subliniat că educația pentru 

toleranță înseamnă atât aptitudinea de a judeca liber și independent, cât și capacitatea de a 

înlătura prejudecățile, discriminările și marginalizarea, forme ale intoleranței, care duc la 

încălcarea libertății și demnității persoanelor și în ultimul rând la încălcarea drepturilor 

omului. 

 


