Evenimente organizate de IRDO în anul 2014 având ca tematică nediscriminarea
















Cursul de formare cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
Seminarul cu tema „Durerea nu are culoare” organizat de Fundaţia Adolescenţa şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul” din Ploieşti, în cadrul manifestărilor dedicate săptămânii
europene de acţiune împotriva rasismului şi discriminării
Masa rotundă cu tema „Să spunem NU rasismului”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România, IDEF, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi cu Catedra
UNESCO pentru democraţie, pace şi toleranţă a Universităţii de nord, Baia Mare
cu ocazia Zilei Internaţionale de eliminare a tuturor forme de discriminare rasială
Dezbatere cu tema „Uniţi în diversitate”, organizată de Fundaţia Adolescenţa şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala „I. A.
Bassarabescu”, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” şi Colegiul Naţional „Spiru
Haret” din Ploieşti dedicată Zilei Internaţionale de Eliminare a tuturor formelor de
discriminare rasială.
Concurs de eseuri şi desene cu tema „Suntem potriviţi împreună”, organizat de
Fundaţia Adolescenţa şi Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul manifestărilor dedicate
săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi discriminării.
Dezbaterea cu tema „Diferiţi dar egali”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
cu prilejul Zilei nediscriminării care se sărbătoreşte în România din anul 2000.
Conferinţa cu tema „Ura – o ameninţare periculoasă pentru democraţie şi pace”,
organizată cu ocazia Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi
antisemitismului de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative
Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de şanse – NEDES 2014
cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea
contemporană”, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Bucureşti în parteneriat cu Camera Deputaţilor Consiliul Naţional pentru
combaterea Discriminării şi Institutul Român pentru Drepturile Omului
Dezbaterea cu tema „Raportul Comisiei Europene împotriva Rasismului şi
Intoleranţei privind România - 2014”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Asociaţia pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Română
pentru Drepturile Femeii şi Asociaţia Clubul de la Cheia

