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DESPRE

ACTIVITĂȚI

Youth Centres UP II este proiectul ce își propune 

implicarea a 270 de tineri, voluntari locali și 

internaționali, în activități de solidaritate, sub formă de 

voluntariat, în comunitatea timișoreană.

La nivel de obiectiv general - întregul proiect se bazează 

pe principiul participării și al solidarității la nivel de 

comunitate și nu numai. Youth Centres UP II este un 

proiect finanțat prin Corpul European de Solidaritate.

Youth Centres UP II își propune să aducă împreună 

în Timișoara 270 de tineri voluntari care, împreună cu 

membrii comunității, să amenajeze alte 10 centre de 

tineret în cartiere. Cum situația actuală, provocată de 

COVID-19, necesită implicare și solidaritate, proiectul 

Youth Centres UP II își lărgește scopul inițial și devine 

acum contextul în care tinerii din Timișoara se pot 

implica, organizat – în echipe, în acțiuni umanitare.

Proiectul se desfășoară în cooperare instituțională cu 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Proiectul își concentrează resursele pentru sprijinirea 

comunității în lupta cu epidemia, reunind voluntari care 

se vor implica în activitățile descrise mai jos. 

Precizăm că la activitățile enumerate mai jos se mai 

pot adăuga altele, în funcție de evoluția epidemiei și a 

contextului local, în special pentru sprijinirea autorităților, 

dacă va fi cazul sau se va solicita. 

Ce este ?

Youth Centres UP II reprezintă continuarea 

primei ediții a proiectului, desfășurată în 

vara anului 2019, care a adus împreună 

în Timișoara peste 100 de voluntari 

internationali, naționali și locali care, 

împreună cu comunitatea, au transformat 

5 centrale termice în centre de tineret, 

în 5 cartiere timișorene. Despre prima 

ediție a proiectului, poți citi mai multe aici: 

https://fitt.ro/povestea-youth-centres-up/



Astfel, activitățile inițiale sunt: Cu ce vei rămâne?
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• Asigurarea suportului pentru preluare de apeluri telefonice în cadrul 

serviciului de suport al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, 

completând efectivul de personal necesar pentru preluarea apelurilor telefonice ale 

persoanelor cu vârste peste 65 de ani; 

• Livrare de produse alimentare sau farmaceutice sau a meniurilor zilnice 

asigurate de autorități, vârstnicilor, persoanelor cu afecțiuni medicale ce prezintă 

risc în infectarea cu COVID-19, persoanelor cu dizabilități, părinți singuri cu copii 

mici, persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau cadru instituționalizat;

• Distribuire de materiale informative (afișe) și promovarea inițiativelor care vin 

în sprijinul persoanelor anterior menționate;

• Creșterea capacității inițiativei Vă ajutăm din Timisoara (www.

ajutamdintimisoara.ro).

* Realizarea de campanii pentru strângerea de fonduri care să fie direcționate 

către cazurile sociale din Timișoara;

*  Orice altă situație care poate apărea pe parcurs în decursul situației de 

urgență (activități desfășurate împreună cuautorități locale/regionale/naționale.

• Satisfacția că ai contribuit și ai 

ajutat acolo unde este nevoie: această 

perioadă de criză solicită mai mult decât 

simpla intenție de a ajuta, este nevoie să 

dedicăm timp zonei umanitare, zona care 

nu generează diferențierea – între binele 

individual sau comun, ci, dimpotrivă, ne 

regăsește ca pe un întreg. 

• Atitudine solidară: lucrând în 

folosul și pentru binele comunității, 

depășind provocările și identificând 

soluții, contribuind cu timpul și energia ta 

în sprijinul celorlalți, îți va dezvolta spiritul 

solidar.

• Competențe de comunicare 

și de lucru în echipă: activitatea se va 

desfășura în echipă, astfel că vei avea 

șansa de a interacționa și de a lucra 

împreună cu ceilalți voluntari în atingerea 

scopului.

• Cunoașterea normelor de 

protecție împotriva contaminării: 

voluntarii vor beneficia de un instructaj cu 

privire la activitate, normele de protecție 

și decontaminare. 

Profilul
voluntarului

Voluntarii pe care îi căutăm:

• Au între 18 și 30 de ani;

• Își asumă și duc la capăt angajamentele luate;

• Sunt empatici și de încredere;

• Sunt atenți și cu grijă pentru ei și pentru ceilalți.

* Au disponibilitate de minim 6-7 ore/zi pe 

perioada activității;

* Nu au istoric de boli care îi plasează în situație

 de risc în această perioadă.



Sprijinim voluntarii Despre FITT

7www.fitt.ro6 youth centres up II

Finanțarea proiectului implică, de asemenea, suport oferit voluntarilor, constând în:  

• 5 euro / zi reprezentând bani de mâncare 

• 3 euro / zi reprezentând bani de buzunar

Voluntarii care se vor implica în livrarea de produse, vor beneficia de decontarea 

combustibilului, iar voluntarilor care vor să se implice în livrare, dar nu au mijloace de 

transport, li se vor pune la dispoziție.

Siguranța voluntarilor este vitală, astfel că activitatea acestora se va realiza în 

conformitate cu Protocolul de siguranță dezvoltat care va fi aplicat în cadrul proiectului, 

iar tinerii implicați vor beneficia de echipamente de protecție (combinezoane, măști, 

viziere și mănuși). Totodată, voluntarii vor participa la un instructaj privind activitatea, 

normele de protecție și decontaminare. 

Fundația Județeană pentru Tineret 
Timiș- FITT este o organizație umbrelă 
pentru ONG-urile de tineret din judeţul 
Timiș jud. Cu mai mult de 30 ONG-
uri de tineret membre și o activitate 
neîntreruptă din 1990, FITT este cel mai 
important ONG din partea de vest a țării.
În ceea ce privește structura 
organizatorică și procesul de luare 
a deciziilor, FITT este un model de 
reprezentare a tinerilor şi de procedură 
democratică, fiind condus de o Adunare 
Generală în care organizaţiile afiliate 
sunt reprezentate și de un Consiliu de 
conducere în care toți membrii sunt 
tineri.

FITT se concentrează pe participarea 
tinerilor, politicile locale și naționale 
pentru tineret și pe promovarea valorilor 
europene la nivel local, regional și 
național, care sunt atât de importante 
pentru tinerii din zilele noastre. 
În ceea ce privește infrastructura, 
FITT îşi desfăşoară activitatea în Casa 
Tineretului din Timişoara pe care o 

şi deţine (o clădire impresionantă de 
11.000 m2 dispunând de o gradină de 
vară, galerie de artă, gradină pentru 
concerte, ateliere pentru artiști) Aceasta 
pune la dispoziţia comunităţii diverse 
facilități, cum ar fi: săli de seminar, săli 
de spectacol, hotel, restaurant, club de 
arta-muzica, dar şi o sală de gimnastică 
și un pub (management extern). Casa 
Tineretului este folosită în primul rând 
pentru desfăşurarea de activităţi cu şi 
pentru tineri. În 2018, a fost acreditată 
pentru a doua oară cu Certificatul de 
Calitate din partea Consiliului Europei, 
fiind unul dintre cele treisprezece astfel 
de centre de tineret din Europa care 
au această acreditare și singurul din 
România. Totodată, FITT administrează 
cele 5 centre de tineret din cartierele 
timișorene și Clubul Tineretului din 
Lugoj.
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O altă performanță este administrarea 
INCUBOXX, cel mai mare incubator de 
afaceri din România și singurul specializat 
în IT (6.300 m2). Municipalitatea deține 
clădirea și societatea comercială a FITT este 
administratorul activității. Incubatorul este 
condus de tineri, fiind aflat în subordinea 
primăriei.

La nivel local, FITT a contribuit la elaborarea 
Strategiei de Tineret a Municipiului 
Timișoara pentru perioada 2014-2021 
și a coordonat procesul de elaborare a 
Strategiei de Tineret a Județului Timiș 
pentru perioada 2017-2021.
La nivel național, în 2016, FITT a fost gazda 
primului Summit al tinerilor din România, 
ce a adunat peste 150 de tineri participanți 
din toată țara, care au fost implicați în 

diferite traininguri și activități, având ca 
rezultat Rezoluția Tinerilor, care a fost 
adoptată de partidele politice și inclus în 
planul guvernamental pentru anii 2016-
2020. 

Aplică aici 
https://bit.ly/inscriere-voluntari

Contact:

Mihai-Adrian Vilcea 
0763 661 036
Mihai.vilcea@fitt.ro

Nadia Tismănaru
0769 359 680
Nadia.tismanaru@fitt.ro


