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Timișoara este un oraș special. Toată lumea o simte, toți cei născuți și crescuți 
aici și cei care au venit și au decis apoi să rămână. Timișoara este un oraș al 
parcurilor și al impresionantelor clădiri moștenite de la generațiile trecute, 
oraș atât cultural, cât și sportiv, oraș universitar care are atâtea de oferit 
celor care îl vizitează. Timișoara este orașul libertății, care în decembrie 1989 
devine primul oraș eliberat de comunism din România. Fie că alegi să te 
plimbi pe străzile pline de istorie, fie că alegi să îți petreci o noapte agitată 
în club sau una rafinată într-un restaurant chic, Timișoara are atâtea lucruri 
de oferit.
Timișoara este un spațiu permanent al interferențelor culturale și etnice, care 
îi oferă orașului multiple avantaje. Timișoara este un oraș bogat în cultură, cu 
o moștenire arhitecturală particulară care reunește într-un spațiu relativ mic 
o impresionantă moștenire din diferite epoci și culturi, șlefuită de diversele 
comunități etnice care și-au lăsat amprenta asupra orașului.

Timișoara, cel mai mare oraș din Vestul României
 Timișoara a fost primul oraș european care a folosit tramvaiele trase de 
cai (1869) și iluminatul electric stradal (1889);
 Timișoara a fost construită deasupra unei mlaștini;
 Catedrala Mitropolitană are 5000 de suporți din stejar la bază;
 Johnny Weissmuller, actorul care a jucat rolul lui Tarzan, s-a născut aici;
 Prima fabrică de bere din România a fost deschisă aici în 1718. 

Despre Timișoara



Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă 
pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 
de organizații membre și peste 28 de ani de activitate neîntreruptă, FITT 
este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.
Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, 
de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale 
sau de cetățenie active și dezvoltarea de politici publice la nivel local și 
național.
FITT însăși este un model democratic, fiind guvernată de o Adunare Generală 
compusă exclusiv din ONG-uri de tineret din județul Timiș și condusă de un 
consiliu format din 13 reprezentanți ai acestora.
FITT administrează Casa Tineretului din Timișoara, care în 2016 a primit din 
partea Consiliului Europei certificatul de calitate pentru Centre de Tineret, 
fiind singurul astfel de centru din România și unul dintre cele unsprezece 
astfel de entități de pe întregul continent.

FITT a implementat ediția pilot al programului Capitala Tineretului din 
România (Timișoara 2016-2017), pentru care a fost premiată de Ministerul 
Tineretului și Sportului în cadrul Galei Tineretului din România din data 
de 11 noiembrie 2017, de la Bacău, și a coordonat aplicația Municipiului 
Timișoara pentru a deveni Capitală Europeană a Tineretului în anul 2020 
(Timișoara fiind singurul oraș din România aflat în finala competiției).

FITT a găzduit în anul 2016 primul Summit al Tinerilor din România, precum 
și Gala Proiectelor pentru Tineret organizată de Ministerul Tineretului și 
Sportului. În plus, din anul 2010, FITT organizează anual Gala Județeană 
a Proiectelor pentru Tineret, unde sunt premiate cele mai bune proiecte 
pentru tineret, cei mai activi voluntari, precum și lucrători de tineret din 
județul Timiș.
Totodată, FITT a fost partener în redactarea strategiei pentru tineret a 
Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020 și a elaborat strategia 
pentru tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021.

Despre FITT



Profilul participanților:

Despre proiectul „Laborator X”
Proiectul „Laborator X” își propune dezvoltarea competențelor tinerilor 
de a implementa și participa la proiecte de educație non-formală.  

Astfel, în vederea atingerii acestui scop principal, în cadrul proiectului se vor 
aplica metode de educație non-formală și, de asemenea, se vor desfășura 
activități de dezvoltare a abilităților de înțelegere, aplicare și replicare a 
metodelor de educație non-formale.
În urma proiectului, participanții vor organiza și implementa voluntar activități 
de educație non-formală în comunitățile lor de proveniență, promovând 
astfel beneficiile educației non-formale.

Rezultatele obținute de participanți:
Abilități: 
 înțelegere a metodelor de educație non-formală;
 comunicare, prin participarea la discuții de grup și interacționarea 
directă cu alți participanți;
 lucru în echipă, prin participarea activă în echipe de lucru.

Competențe:
 aplicare a metodelor de educație non-formală;
 dezvoltarea propriilor activități de educație non-formală;
 adaptarea activităților în funcție de specificul grupului.

 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani,
 ce sunt parte din organizații neguvernamentale de tineret/studențești, 
unități/instituții de învățământ pre/universitar sau tineri neafiliați,
 dornici de a dobândi abilități de înțelegere și aplicare a metodelor de 
educație non-formală.



F A C I L I T A T O R I
Ana-Maria Grădinariu
Fundația Județeană de Tineret Timiș – FITT

Ana-Maria Grădinariu este în mediul neguvernamental 
de mai bine de 14 ani. Are experiență în coordonarea 
voluntarilor, dezvoltarea, coordonarea și implementarea 
de proiecte naționale și internaționale, traininguri, 
programe de educație non-formală în școli și zone 
defavorizate, la nivel național și internațional. Domeniile 
sale principale de expertiză sunt managementul 
voluntarilor (formare, evaluarea impactului, evaluarea rezultatelor învățării dobândite prin 
voluntariat), drepturile omului și intervenția socială (prin metode utilizate pentru dezvoltarea 
competențelor, valorilor, atitudinilor și competențelor de comunicare în vederea creării de 
punți pentru dezvoltare comunitară și incluziune socială). 

Ana-Maria crede în puterea contextelor de învățare pentru tineri și este lucrul pe care îl 
face cu cel mai mare drag. Este fanul numărul 1 al metodologiei Teatrului celor Opresați 
(Teatru Forum, Teatru imagine, Teatru Invizibil) și de 10 ani nu se satură de cele trei 
metode și impactului acestora asupra comunității, oamenilor.  Crede în potențialul 
oamenilor ca agenți ai schimbării, este o visătoare și crede în puterea oamenilor de a se 
uni, cu solidaritate și respectarea diversității, pentru respectarea drepturilor pe care le au, 
fiind în același timp inspirație unii pentru ceilalți. 

Tromppy (Elena Lupoaea-Petrea)
Organizația Națională Cercetașii României – centru 
Local Orizont Brașov
Tromppy este Lider cercetaș, coordonator de centru local 
Orizont Brașov din cadrul Organizației Naționale Cercetașii 
României cât și formator în cadrul aceleiași organizații. În 
fiecare context în care se află, Tromppy se întâlnește de fiecare 
dată oameni dornici de o schimbare în ceea ce ține de educație, 
de lucrul cu copiii și tinerii. Lucrul acesta o provoacă și mai mult 
să arate societății că procesul de schimbare pleacă mereu de 
la noi înșine. Ea crede cu tărie că fiecare dintre noi are resurse 

infinite pentru schimbare și învățare și că le putem identifica și dezvolta foarte mult prin 
joc și joacă. 
Tromppy vine spre LaboratorX cu gânduri pozitive că împreună cu cei prezenți vom 
aduce animația socio-educativă, prin treasure hunt-uri și nu numai, mai aproape de 
noi, de fiecare, și mai aproape de comunitățile din care provenim. Vă invită sa construiți 
împreună treasure-hunt-uri cu un rost. 
Și, bineînțeles, invitația lui Tromppy va fi mereu să fiți „Gata Oricând”, așa cum e și mesajul 
cercetașilor, pentru a contribui la crearea  unei lumi mai bune.



Înscrierile se fac până la 1 septembrie 2018, completând formularul 
următor: https://goo.gl/forms/U7KR4xn0LKz08xyU2.

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Cosmin Catană
Curba de cultură

Activ în sectorul de tineret în ultimii 19 ani,  Cosmin este 
pasionat de educație - oricum ar fi ea dar nu la școală. 
Inițiatorul unui centru de tineret 100% privat în mediul 
rural, este preocupat de găsirea metodelor potrivite care să 
descătușeze și să atingă întregul potențial al tinerilor.
Superputere: face ca lucrurile să fie simple. Dezavantaje: 
lucurile simple nu sunt ușoare.

Jean-Baptiste Odobeștianu
Jean-Baptiste Odobeștianu este muzicoterapeut atestat în 
Franța, licențiat în Pedagogie Socială și fondator al metodei 
TOTEM. De-a lungul timpului a lucrat cu diferite categorii 
de persoane și a dezvoltat proiecte destinate persoanelor 
nevăzătoare, tinerilor instituționalizați, persoanelor cu 
sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, precum 
și alte categorii defavorizate. Totodată formator în proiecte 
Erasmus+.



Perioada de desfășurare a proiectului este 16 - 23 septembrie 2018, iar 
locația este Casa Tineretului (Str. Arieș nr. 19).
Sosirea și înregistrarea participanților se va face duminică, 16 septembrie, 
între orele 13:30 – 19:00. La ora 19:30 va fi servită cina, apoi, începând cu 
ora 20.30, se va desfășura prima sesiune de lucru.

Cazarea și masa au loc la hotelul din incinta Casei Tineretului. Transportul 
pentru participanții din afara Timișoarei va fi decontat în limita a 100 lei.

Dacă ajungi la gară...
De la Gara Timișoara Nord, poți ajunge la Casa Tineretului cu tramvaiul 8. 
Stația este în fața gării, pe aceeași parte cu aceasta, în partea stângă de la 
ieșirea din gară. După urcarea în tramvai, coboară la a zecea stație, numită 
stația Cluj. De la coborârea în stație, Casa Tineretului de află în partea 
dreaptă, la 5 minute de mers pe jos. Pentru a-ți fi mai ușor, am atașat aici un 
link către Google Maps, cu ruta exactă: https://goo.gl/0Je6sR. 

De asemenea, poți alege să folosești Uber sau să te deplasezi cu taxiul. Mai 
jos găsești numerele de telefon la care poți solicita unul:
Tudo Taxi: +40256.945 
Euro /taxi: +40256.941
Taxi Radio: +40256.940 
Fan Taxi: +40256.944 
Recomandarea noastră este să te deplasezi doar cu taxiurile inscripționate 
cu numele companiilor.

Dragoș Samoilă-Miruță
+40722 181 796

„LaboratorX” este un eveniment de educație nonformală finanțat de Ministerul Tineretului 
și Sportului prin proiectul „Educația Nonformală, o Prioritate pentru Tineri” în cadrul 

Concursului Național de Proiecte de Tineret 2014 și derulat de Asociația Curba de Cultură.

CÂND și UNDE?

CUM AJUNG?

Persoană de contact
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