Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului
Информационный Центр по Правам Человека

- Academia Drepturilor Omului ANUNŢ
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului, în cadrul proiectului „Academia Drepturilor
Omului”, implementat cu susţinerea Oficiului Comisarului Înalt ONU pentru Drepturile Omului şi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, anunţă recepţionarea dosarelor pentru un curs
semi-anual în activitatea practică de promovare a drepturilor omului şi nediscriminării la nivel
local.
În cadrul cursului participanţii vor studia noţiuni şi concepţii de bază privind drepturile
fundamentale ale omului, precum şi cunoştinţe / deprinderi practice în promovarea şi apărarea
drepturilor omului, în special dreptului la studii, muncă, servicii medicale, participare, egalitate şi
nediscriminare la nivel local. Absolvenţii Academiei vor fi ajutoraţi în iniţierea şi desfăşurarea
activităţilor de promovare şi apărare a drepturilor omului în localităţile în care locuiesc.
Sesiunile cursului vor avea loc o dată pe lună (în ziua de sîmbătă), cu durata de o zi, în perioada 29
septembrie 2012 – 31 martie 2013.
Toţi activiştii locali sau persoanele care doresc să devină activi în promovarea drepturilor omului în
special din zonele rurale sunt încurajate să depună dosarele pentru participare la curs.
Cursul se va desfăşura în limbile română şi rusă. Cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj.
Dosarul complet de participare va conţine:
1) Rezumatul experienţei şi activităţii dvs. (Curriculum Vitae, CV) în formă liberă, cu indicarea
experienţei anterioare în domeniul drepturilor omului, egalităţii de gen şi combaterii discriminării;
2) Scrisoarea de motivaţie în formă liberă, cu indicarea motivelor şi ideilor de lucru în domeniul
drepturilor omului, egalităţii de gen şi combaterii discriminării la nivel local;
3) Chestionarul cursului completat (poate fi descărcat de pe site-ul www.cido.org.md sau solicitat la
adresa academia@cido.org.md).
Dosarele urmează a fi depuse în formă electronică la adresa academia@cido.org.md
Data limită pentru depunerea dosarelor – miercuri, 26 septembrie 2012.
Toţi candidaţii selectaţi vor fi informaţi pe data de 27 septembrie 2012, după masă.
Prima sesiune a cursului se va desfăşura în ziua de sîmbătă, 29 septembrie 2012, la Chişinău.
Sunt în special încurajaţi să-şi depună dosarele persoanele din grupurile minoritare vulnerabile.
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