Invitație
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) și Centrul de Resurse
Juridice (CRJ) au plăcerea de a vă invita să participați sau să desemnați un reprezentant
al organizației dumneavoastră vineri și sâmbătă, 25-26 martie 2022, între orele 09:30
și 17:30, la Hotel Univers T, la o sesiune interactivă și multidisciplinară de formare,
intitulată:

Protecția drepturilor fundamentale ale omului în
context actual
Formarea va aborda următoarele teme:
Ziua 1:
•
•
•
•
•
•
•

Diferențe dintre stereotip – prejudecată – discriminare;
Mecanismele și efectele discriminării;
Cadrul juridic și clasificarea discriminării;
Discurs instigator la ură și dreptul la demnitate personală;
Grupuri vulnerabile și infracțiuni motivate de ură – terminologie și cadru legislativ;
Date privind infracțiuni motivate de ură pentru 2016-2020 – situația din România;
Date privind grupurile vulnerabile din România.

Ziua 2:
•
•

Violența domestică și violența de gen – legislație și intervenții eficiente, evitarea
victimizării secundare;
(Ne)discriminarea romilor – istoric și încălcări ale drepturilor fundamentale –
dreptul la locuire, dreptul la educație.

Pentru mai multe detalii despre program și formatori, consultați agenda atașată.
Formarea se adresează avocaților, procurorilor, judecătorilor, polițiștilor, dar și
reprezentanților serviciilor sociale (asistenți sociali, psihologi etc.) și ai ONG-urilor care
lucrează cu grupuri vulnerabile. Unul din obiectivele activității este împărtășirea
experienței de lucru a acestor profesioniști din domenii diferite, dar și schimbul de
informații și bune practici între aceștia.

Proiect derulat de:

Formarea va fi una interactivă, cu exerciții de lucru în grupuri mixte pe spețe concrete și
cu un suport de curs, dar și materiale audiovideo. Activitatea face parte dintr-o serie de
formări care se desfășoară în Cluj-Napoca, Brașov și Constanța în perioada martie-aprilie
2022.
Formatorii acestei sesiuni sunt:
•

•

•

Cezara David, Managerul Programului Antidiscriminare al Centrului de Resurse
Juridice (CRJ), cu cca. 15 ani de experiență în gestionarea și implementarea de
proiecte în domeniul protecției drepturilor fundamentale ale omului.
Alexandra Columban, Directoare Executivă a Centrului 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.

Toți participanții vor primi un certificat de participare care va menționa numărul de ore de
formare urmate (16 ore).
Vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră până vineri, 18 martie, la adresa
de e-mail info@actedo.org sau alexandra.columban@actedo.org sau la număr de
telefon 0746.672.026, Alexandra Columban, manager de proiect. Pentru întrebări sau
mai multe detalii, vă invităm să ne contactați prin e-mail sau telefonic.

Vă așteptăm!
Echipa ACTEDO și CRJ

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:

