AGENDA FORMARE MULTIDISCIPLINARĂ
Protecția drepturilor fundamentale ale omului în context actual
Cluj-Napoca, Hotel Univers T, 25-26 martie 2022

ZIUA 1
09:30 – 10:00 Sosirea și înregistrarea participanților
10:00 – 10:10 Bun venit și cuvânt introductiv
Discriminare

10:10 – 11:45

•

diferențe stereotip – prejudecată – discriminare

•

definiții, legislație, tipuri de discriminare

•

mecanismele & efectele discriminării

•

discurs instigator la ură & dreptul la demnitate personală

•

intersecționalitate

11:45 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 13:30 Spețe discriminare – lucru pe grupe
13:30 – 14:30 Pauză de prânz
Grupuri vulnerabile & infracțiuni motivate de ură
14:30 – 15:45

•

terminologie și cadru legislativ

•

date privind infracțiuni motivate de ură pentru 2016-2020 – situația
din România

•

date privind grupurile vulnerabile din România

15:45 – 16:00 Pauză de cafea
16:00 – 17:15 Spețe infracțiuni motivate de ură – lucru pe grupe
17:15 – 17:30 Concluziile zilei

ZIUA 2
09:30 – 10:00 Sosirea participanților
10:00 – 11:45

Atelier tematic nr. 1: Violența domestică, violență împotriva femeilor și
pornografie neconsensuală

11:45 – 12:00 Pauză de cafea

Proiect derulat de:

12:00 – 13:30

Atelier tematic nr. 1 (continuare): Violența domestică, violență împotriva
femeilor și pornografie neconsensuală

13:30 – 14:30 Pauză de prânz
14:30 – 16:00

Atelier tematic nr. 2: (ne)discriminarea romilor (istoric și încălcări ale
drepturilor fundamentale – dreptul la locuire, dreptul la educație)

16:00 – 16:15 Pauză de cafea
Atelier tematic nr. 2 (continuare): (ne)discriminarea romilor (istoric și
16:15 – 17:15 încălcări ale drepturilor fundamentale – dreptul la locuire, dreptul la
educație)
17:15 – 17:30 Concluzii

TRAINERI:
•

•

•

Cezara David, Managerul Programului Antidiscriminare al Centrului de Resurse
Juridice (CRJ), cu cca. 15 ani de experiență în gestionare și implementarea de
proiecte în domeniul protecției drepturilor fundamentale ale omului.
Alexandra Columban, Directoare Executivă Centrul de Acțiune pentru Egalitate
și Drepturile Omului (ACTEDO), cu peste 8 ani de experiență în cercetare și
formare, precum și analiză de politici și legislație de drepturile omului.
Av. Teodora Godîncă-Herlea, avocat definitiv din 2008 și asociat fondator al
„Sergiu Bogdan & Asociații” SCPA, membră a Baroului Cluj, specializată în
dreptul penal și drepturile omului în materie penală.

Activitatea face parte din proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului, derulat
de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul
de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat
de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material
nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru
mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiect derulat de:

