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Raport de activitate
a celor 5 centre de tineret amenajate în incinta punctelor termice

Parteneri principali:



Ideea inițierii procesului de amenajare a unor centre de tineret a venit firesc, ca 
răspuns la nevoia tinerilor timișoreni de a avea spații dedicate acestora. Despre 
această inițiativă am vorbit, pentru prima dată, în 2017, când FITT coordona can-
didatura Timișoarei, în competiția pentru a deveni Capitală Europeană a Tinere-
tului în anul 2020. Am ajuns în finala competiției, dar nu am câștigat titlul, însă 
chiar și fără acesta, am inițiat implementarea, iar în 2019, cu un an în avans față 
de cum era planificat, reușeam să deschidem aceste spații pentru tineri. 

În plus, Timișoara avea titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 (amânată 
pentru 2023), cu accent pe oameni, locuri și conexiuni, astfel încât reconversia 
clădirilor, transformându-le în locuri sigure pentru tineri a reprezentat un pas 
important pentru orașul nostru.



Despre FITT

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este
o organizație-umbrelă pentru ONG-uri de
tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații
membre și 30 de ani împliniți 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 paletă, de la activități sociale
pentru tinerii dezavantajați până la programe
culturale sau de cetățenie activă și dezvoltarea
de politici publice la nivel local și național.

FITT însăși este un model democratic, fiind guver-
nată de o Adunare Generală compusă exclusiv din 
ONG-uri de tineret din județul Timiș și condusă de 
un consiliu format din 11 reprezentanți ai acestora.

www.fitt.ro

http://fitt.ro/


În 2019

FITT a adus împreună peste 100 de voluntari
internaționali și naționali care, împreună cu membrii
comunității locale, au transformat cinci puncte
termice neutilizate din cartiere în centre de tineret, 
pentru a asigura spații sigure pentru dezvoltarea
tinerilor. Procesul de conversie a avut loc în cadrul 
celui mai mare proiect de voluntariat din Europa, 
după numărul de voluntari, Youth Centres UP.
 

Cele cinci centre de tineret din cartierele timișorene 
au fost amenajate ca răspuns la nevoia tinerilor de 
spații dedicate liberei exprimări, dezvoltării
și petrecerii timpului liber. Centrele au beneficiat
și de implicarea comunității în activitățile de
amenajare – prin voluntariat sau donații în
produse/echipamente de dotare a centrului. 

https://fitt.ro/timisoara-si-ale-sale-5-noi-centre-de-tineret/


Pe 10 martie 2020

S-a dat startul proiectului Set The Tempo, un proiect 
finanţat de Comisia Europeană, prin Corpul Europe-
an de Solidaritate. Acesta este un proiect despre in-
cluziune socială, drepturile omului şi solidaritate, în 
care 9 voluntari internaţionali lucrează umăr la umăr 
cu echipa FITT timp de un an pentru a dezvolta
activități educaționale, artistice, culturale, informa-
tive și de petrecere a timpului liber, în beneficiul
tinerilor, în cele 5 noi centre de tineret.

https://fitt.ro/spatii-gratuite-pentru-activitati-dedicate-tinerilor/


În cele 5 centre s-au organizat un total de 
140 de evenimente şi activităţi pentru
tinerii din cartierele: Calea Şagului,
Zona Dâmboviţa, Calea Martirilor,
Calea Aradului şi Calea Lipovei.



De asemenea, am reuşit să implicăm
comunitatea din cartiere în dezvoltarea
centrelor prin donaţii de mobilier şi cărţi de 
citit pentru tineri. Pe lângă aceasta, am reuşit 
să mobilizăm un număr de 23 de tineri
din comunitate printr-un apel de
voluntariat, tineri dornici să se implice
în organizarea și crearea de
oportunităţi de dezvoltare pentru tineri.



Centrele au fost amenajate și funcționează cu scopul de a 
crea oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională 
pentru tinerii din cartier. Totodată, dorim să aducem o 
schimbare pozitivă în cartier prin acțiuni de solidaritate şi  
prin oferirea oportunității de implicare a comunităţii.

Toate activitățile se adresează, în primul rând, comunității 
de tineri (14-35 de ani) din cartierele timișorene.
Pe lângă acestea, au loc și activități organizate de
tineri pentru comunitate în ansamblul ei,
încurajând participarea intergenerațională.

Mai mult decât atât, în acest spațiu își găsesc locul tinerii 
care provin din medii defavorizate, cu oportunități reduse, 
precum și tinerii aflați în situații de risc, toate activitățile 
fiind incluzive și deschise tuturor tinerilor. Organizarea
activităților are ca obiectiv asigurarea echilibrului și
crearea unui spațiu sigur pentru tineri (mai ales pentru cei
care provin dintr-o minoritate – de orice fel ar fi aceasta).



În prezent, centrele de tineret sunt coordonate de voluntari
internaționali, care asigură organizarea și susținerea integrală
a activităților sau creează contextul implementării de activități 
de către alte structuri organizate sau grupuri informale. 

Printre responsabilitățile echipelor de coordonare a centrelor, 
se numără: 
Administrarea permanentă a activității din centrele de tineret; 
Crearea de campanii de conștientizare în rândul tinerilor despre 
importanța voluntariatului pentru dezvoltarea personală, 
precum și promovarea oportunităților de voluntariat; 
Promovarea incluziunii sociale și a educației pentru drepturile 
omului în rândul tinerilor din cartier, prin implementarea de ate-
liere săptămânale; 
Organizarea de ateliere de educație non-formală;
Organizarea de activități de însușire și dezbatere a conceptelor 
de participare a tinerilor și cetățenie activă la nivel local, național 
și european.



Dată inaugurare: 16 august 2019

Suprafață: 125 mp

Înălţime: 4.5 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

Dotări exterior: este amenajată o mică grădină în 
faţa centrului, cu scaune şi mese din materiale
reciclate.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Aleea Poeniței nr. 2A, Timişoara

https://www.facebook.com/Dambovitayouthcenter/


Activitățile care sunt implementate în centrul de tineret au ca scop promovarea valorilor Consiliului
Europei. Folosind manualul de educație pentru drepturile omului “Compass”, s-au abordat tematici
precum: drepturile în muncă, dreptul la educație și o lume corectă și liberă. 

Promovarea valorilor Consiliului Europei



Obiectivele europene de tineret
Centrul de Tineret din zona Dâmbovița, încă de la înființare, pro-
movează și implementează Obiectivul nr. 9 – SPAȚIU ȘI PARTICI-
PARE PENTRU TOȚI, în primul rând datorită faptului că scopul 
creării acestuia a fost furnizarea unui spațiu și a unei
infrastructuri gestionată de tineri, ca „spațiu pentru tineret”
și definit prin caracterul lor autonom, deschis și sigur,
accesibil tuturor, oferind sprijin profesional pentru
dezvoltare și asigurând posibilități pentru participarea tinerilor. 
Acest centru a fost dezvoltat de tineri, pentru tineri și este
coordonat de o organizație condusă doar de tineri.

Pe lângă faptul că acest centru reprezintă rezultatul activității 
participanților dintr-un proiect internațional finanțat de către 
Comisia Europeană, dar și că planurile de viitor includ
coordonarea activității zilnice de către doi voluntari
internaționali și, nu în ultimul rând, faptul că urmărim întărirea 
sentimentului de apartenență al tinerilor la acest proiect
european și construirea unei punți între UE și tineri, pentru
redobândirea încrederii și sporirea gradului de
participare, centrul urmărește și implementarea
Obiectivului nr. 1 – CONECTAREA UE CU TINERII.



Centrul de tineret din zona Dâmbovița urmărește asigurarea 
egalității tuturor, indiferent de gen, precum și a abordărilor 
care iau în considerare dimensiunea de gen în toate domeniile 
vieții tinerilor, drept urmare, promovează și urmărește
și implementarea a Obiectivului nr. 2 – EGALITATEA DE GEN.

Acest centru a fost dezvoltat tocmai pentru a facilita accesul
tinerilor din cartierele mărginașe la oportunități egale cu ale 
celor care locuiesc în centrul orașului (oportunități de învățare, 
acces la evenimente culturale și la toate procesele decizionale 
și sunt actori importanți în cadrul acestora, în special în ceea ce 
privește drepturile, starea lor de bine și interesele lor).
Drept urmare, Centrul de Tineret zona Dâmbovița susține 
Obiectivul nr. 3 – SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII.

Obiectivele europene de tineret



Una din ambițiile centrului din zona Dâmbovița e ca până
la sfarșitul anului 2021, să devină un spațiu complet verde
și 100% sustenabil, fiind aliniat cu obiectivul de dezvoltare
durabilă nr. 11 „Orașe și Comunități Sustenabile”.

În plus, s-a dezvoltat o inițiativă inspirată din obiectivul
de dezvoltare durabilă 17 „Parteneriate pentru Obiective”
în colaborare cu Centrul de Tineret din
Calea Lipovei, pentru a crește gradul de conștientizare
în comunitatea din cele două cartiere, despre
toate obiectivele de dezvoltare durabilă.

De asemenea, o altă colaborare cu Centrul de Tineret
din calea Aradului, inspirată din obiectivul de
dezvoltare durabilă 16 „Pace, Justiție și Instituții
puternice” a dus la organizarea săptămânală a unor
activități și evenimente bazate pe acest obiectiv.

Obiectivele de dezvoltare durabilă





Dată inaugurare: 04 septembrie 2019

Suprafață: 82.3 mp

Înălțime: 4.56 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet
wifi, pult.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Printre responsabilitățile echipelor de coordonare a centrelor, 
se numără: 
Administrarea permanentă a activității din centrele de tineret; 
Crearea de campanii de conștientizare în rândul tinerilor despre 
importanța voluntariatului pentru dezvoltarea personală, 
precum și promovarea oportunităților de voluntariat; 
Promovarea incluziunii sociale și a educației pentru drepturile 
omului în rândul tinerilor din cartier, prin implementarea de ate-
liere săptămânale; 
Organizarea de ateliere de educație non-formală;
Organizarea de activități de însușire și dezbatere a conceptelor 
de participare a tinerilor și cetățenie activă la nivel local, național 
și european.

Centrul de tineret din Calea Șagului
Punct termic PT 83, Strada Gavril Musicescu, Timişoara

https://www.facebook.com/fittsagului/


Activitățile care sunt implementate în centrul de tineret au ca scop promovarea valorilor Consiliului
Europei. Folosind manualul de educație pentru drepturile omului “Compass”, s-au abordat tematici
precum: drepturile în muncă, dreptul la educație și o lume corectă și liberă. 

Promovarea valorilor Consiliului Europei



Obiectivele europene de tineret
Centrul de Tineret din zona Dâmbovița, încă de la înființare, pro-
movează și implementează Obiectivul nr. 9 – SPAȚIU ȘI PARTICI-
PARE PENTRU TOȚI, în primul rând datorită faptului că scopul 
creării acestuia a fost furnizarea unui spațiu și a unei
infrastructuri gestionată de tineri, ca „spațiu pentru tineret”
și definit prin caracterul lor autonom, deschis și sigur,
accesibil tuturor, oferind sprijin profesional pentru
dezvoltare și asigurând posibilități pentru participarea tinerilor. 
Acest centru a fost dezvoltat de tineri, pentru tineri și este
coordonat de o organizație condusă doar de tineri.

Pe lângă faptul că acest centru reprezintă rezultatul activității 
participanților dintr-un proiect internațional finanțat de către 
Comisia Europeană, dar și că planurile de viitor includ
coordonarea activității zilnice de către doi voluntari
internaționali și, nu în ultimul rând, faptul că urmărim întărirea 
sentimentului de apartenență al tinerilor la acest proiect
european și construirea unei punți între UE și tineri, pentru
redobândirea încrederii și sporirea gradului de
participare, centrul urmărește și implementarea
Obiectivului nr. 1 – CONECTAREA UE CU TINERII.



Centrul de tineret Șagului urmărește asigurarea egalității tu-
turor, indiferent de gen, precum și a abordărilor care iau în con-
siderare dimensiunea de gen în toate domeniile vieții tinerilor, 
drept urmare, promovează și urmărește implementarea
și a Obiectivului nr.2 – EGALITATEA DE GEN.

Acest centru a fost dezvoltat tocmai pentru a facilita accesul
tinerilor din cartierele mărginașe la oportunități egale cu ale 
celor care locuiesc în centrul orașului (oportunități de învățare, 
acces la evenimente culturale și la toate procesele decizionale 
și sunt actori importanți în cadrul acestora, în special în ceea ce 
privește drepturile, starea lor de bine și interesele lor).
Drept urmare, Centrul de Tineret Șagului susține 
Obiectivul nr.3 – SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII.

Obiectivele europene de tineret



Centrul de tineret din Calea Șagului este un spațiu în care
se  organizează activități ce încurajează tinerii să aibă
parte de o educație non-formală, care să îi dezvolte la
un nivel personal. Activitățile își propun să dezvolte abilități 
practice, simțul inițiativei și implicarea civică.

Toate aceste inițiative se aliniează cu obiectivele de
dezvoltare durabilă nr. 4 „Educație calitativă” și nr. 8
„Muncă decentă și creștere econimică”  

Obiectivele de dezvoltare durabilă





Dată inaugurare: 16 august 2019

Suprafață: 88 mp

Înălțime: 5 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Intrarea Iasomiei 4, Timișoara

Centrul de tineret din Calea Lipovei

https://www.facebook.com/yc.lipovei/


O lume corectă și liberă.

Promovarea valorilor Consiliului Europei

Activitățile care sunt implementate în centrul de tineret au ca scop promovarea valorilor Consiliului
Europei. Folosind manualul de educație pentru drepturile omului “Compass”, s-au abordat tematici
precum: drepturile în muncă, dreptul la educație și o lume corectă și liberă. 



Obiectivele europene de tineret
Centrul de Tineret din Calea Lipovei, încă de la înființare, pro-
movează și implementează Obiectivul nr. 9 – SPAȚIU ȘI PARTICI-
PARE PENTRU TOȚI, în primul rând datorită faptului că scopul 
creării acestuia a fost furnizarea unui spațiu și a unei
infrastructuri gestionată de tineri, ca „spațiu pentru tineret”
și definit prin caracterul lor autonom, deschis și sigur,
accesibil tuturor, oferind sprijin profesional pentru
dezvoltare și asigurând posibilități pentru participarea tinerilor. 
Acest centru a fost dezvoltat de tineri, pentru tineri și este
coordonat de o organizație condusă doar de tineri.

Pe lângă faptul că acest centru reprezintă rezultatul activității 
participanților dintr-un proiect internațional finanțat de către 
Comisia Europeană, dar și că planurile de viitor includ
coordonarea activității zilnice de către doi voluntari
internaționali și, nu în ultimul rând, faptul că urmărim întărirea 
sentimentului de apartenență al tinerilor la acest proiect
european și construirea unei punți între UE și tineri, pentru
redobândirea încrederii și sporirea gradului de
participare, centrul urmărește și implementarea
Obiectivului nr. 1 – CONECTAREA UE CU TINERII.



Centrul de tineret din calea Lipovei urmărește asigurarea
egalității tuturor, indiferent de gen, precum și a abordărilor 
care iau în considerare dimensiunea de gen în toate domeniile 
vieții tinerilor, drept urmare, promovează și urmărește
implementarea Obiectivului nr. 2 – EGALITATEA DE GEN.

Acest centru a fost dezvoltat tocmai pentru a facilita accesul
tinerilor din cartierele mărginașe la oportunități egale cu ale 
celor care locuiesc în centrul orașului (oportunități de învățare, 
acces la evenimente culturale și la toate procesele decizionale 
și sunt actori importanți în cadrul acestora, în special în ceea ce 
privește drepturile, starea lor de bine și interesele lor).
Drept urmare, Centrul de Tineret Calea Lipovei susține 
Obiectivul nr. 3 – SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII.

Obiectivele europene de tineret



Fiind un spațiu dedicat tinerilor din cartier ce oferă acces la
evenimente și activități gratuite pentru ei, unul din principalele 
obliective promovate de către centru este
nr. 11 „Orașe și Comunități Sustenabile”.

În plus, s-a dezvoltat o inițiativă inspirată din obiectivul
de dezvoltare durabilă 17 - „Parteneriate pentru Obiective”
în colaborare cu Centrul de Tineret din
zona Dâmbovița pentru a crește gradul de conștientizare
în comunitatea din cele două cartiere, despre
toate obiectivele de dezvoltare durabilă.

De asemenea, centrul de tineret din Calea Lipovei organizează 
ateliere de dezvoltare a abilităților practice pentru tineret care 
sunt conectate cu obiectivul de dezvoltare durabilă
nr. 8 „Muncă decentă și creștere economică”.

Obiectivele de dezvoltare durabilă





Lorem ipsumDată inaugurare: 16 august 2019

Suprafaţă: 274 mp

Înălţime: 5.1 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Centrul de tineret din Calea Martirilor
Str. Pepinierei nr. 5

https://www.facebook.com/fittMartirilor/


Dată inaugurare: 16 august 2019

Suprafață: 88 mp

Înălțime: 5 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

O lume corectă și liberă.

Promovarea valorilor Consiliului Europei

Activitățile care sunt implementate în centrul de tineret au ca scop promovarea valorilor Consiliului
Europei. Folosind manualul de educație pentru drepturile omului “Compass”, s-au abordat tematici
precum: drepturile în muncă, dreptul la educație și o lume corectă și liberă. 



Obiectivele europene de tineret
Centrul de Tineret din calea Martirilor, încă de la înființare, pro-
movează și implementează Obiectivul nr. 9 – SPAȚIU ȘI PARTICI-
PARE PENTRU TOȚI, în primul rând datorită faptului că scopul 
creării acestuia a fost furnizarea unui spațiu și a unei
infrastructuri gestionată de tineri, ca „spațiu pentru tineret”
și definit prin caracterul lor autonom, deschis și sigur,
accesibil tuturor, oferind sprijin profesional pentru
dezvoltare și asigurând posibilități pentru participarea tinerilor. 
Acest centru a fost dezvoltat de tineri, pentru tineri și este
coordonat de o organizație condusă doar de tineri.

Pe lângă faptul că acest centru reprezintă rezultatul activității 
participanților dintr-un proiect internațional finanțat de către 
Comisia Europeană, dar și că planurile de viitor includ
coordonarea activității zilnice de către doi voluntari
internaționali și, nu în ultimul rând, faptul că urmărim întărirea 
sentimentului de apartenență al tinerilor la acest proiect
european și construirea unei punți între UE și tineri, pentru
redobândirea încrederii și sporirea gradului de
participare, centrul urmărește și implementarea
Obiectivului nr. 1 – CONECTAREA UE CU TINERII.



Centrul de tineret Martirilor urmărește asigurarea egalității tu-
turor, indiferent de gen, precum și a abordărilor care iau în con-
siderare dimensiunea de gen în toate domeniile vieții tinerilor, 
drept urmare, promovează și urmărește
implementarea și a Obiectivului nr.2 – EGALITATEA DE GEN.

Acest centru a fost dezvoltat tocmai pentru a facilita accesul
tinerilor din cartierele mărginașe la oportunități egale cu ale 
celor care locuiesc în centrul orașului (oportunități de învățare, 
acces la evenimente culturale și la toate procesele decizionale 
și sunt actori importanți în cadrul acestora, în special în ceea ce 
privește drepturile, starea lor de bine și interesele lor).
Drept urmare, Centrul de Tineret Martirilor susține 
Obiectivul nr. 3 – SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII.

Obiectivele europene de tineret



Activitățile din Centrul de tineret din Calea Martirilor
încurajează tinerii să se descopere pe ei înșiși prin artă și prin 
solidaritate, activitățile organizate în acest centru încercând să 
promoveze și să atingă din fiecare obiectiv de dezvoltare
durabilă, principalul fiind obiectivul
nr. 17 „Parteneriate pentru obiective”.

De asemenea, pentru a împuternici tinerii să învețe singuri prin 
activități practice s-a creat o colaborare cu Centrul de Tineret
din Zona Dâmbovița, inspirată de obiectivul de
dezvoltare durabilă nr. 4 „Educație calitativă”
prin care tinerii sunt implicați într-uncontext de învățare 
non-formală.

Obiectivele de dezvoltare durabilă





Dată inaugurare:  03 septembrie 2019

Suprafaţă:  131 mp

Înălţime: 4.33 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Centrul de tineret din Calea Aradului
Strada Dej nr 4

https://www.facebook.com/fitt.aradului


O lume corectă și liberă.

Promovarea valorilor Consiliului Europei

Activitățile care sunt implementate în centrul de tineret au ca scop promovarea valorilor Consiliului
Europei. Folosind manualul de educație pentru drepturile omului “Compass”, s-au abordat tematici
precum: drepturile în muncă, dreptul la educație și o lume corectă și liberă. 



Dată inaugurare: 16 august 2019

Suprafaţă: 274 mp

Înălţime: 5.1 m

Dotări interior: scenă, scaune, mese, internet wifi.

De asemenea, se oferă toate facilitățile necesa-
re pentru limitarea răspândirii COVID-19:
pistol pentru luarea temperaturii, dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe etc.

Obiectivele europene de tineret
Centrul de Tineret din Calea Aradului, încă de la înființare, pro-
movează și implementează Obiectivul nr. 9 – SPAȚIU ȘI PARTICI-
PARE PENTRU TOȚI, în primul rând datorită faptului că scopul 
creării acestuia a fost furnizarea unui spațiu și a unei
infrastructuri gestionată de tineri, ca „spațiu pentru tineret”
și definit prin caracterul lor autonom, deschis și sigur,
accesibil tuturor, oferind sprijin profesional pentru
dezvoltare și asigurând posibilități pentru participarea tinerilor. 
Acest centru a fost dezvoltat de tineri, pentru tineri și este
coordonat de o organizație condusă doar de tineri.

Pe lângă faptul că acest centru reprezintă rezultatul activității 
participanților dintr-un proiect internațional finanțat de către 
Comisia Europeană, dar și că planurile de viitor includ
coordonarea activității zilnice de către doi voluntari
internaționali și, nu în ultimul rând, faptul că urmărim întărirea 
sentimentului de apartenență al tinerilor la acest proiect
european și construirea unei punți între UE și tineri, pentru
redobândirea încrederii și sporirea gradului de
participare, centrul urmărește și implementarea
Obiectivului nr. 1 – CONECTAREA UE CU TINERII.



Centrul de tineret din Calea Aradului urmărește asigurarea 
egalității tuturor, indiferent de gen, precum și a abordărilor 
care iau în considerare dimensiunea de gen în toate domeniile 
vieții tinerilor, drept urmare, promovează și urmărește și
implementarea Obiectivului nr.2 – EGALITATEA DE GEN.

Acest centru a fost dezvoltat tocmai pentru a facilita accesul
tinerilor din cartierele mărginașe la oportunități egale cu ale 
celor care locuiesc în centrul orașului (oportunități de învățare, 
acces la evenimente culturale și la toate procesele decizionale 
și sunt actori importanți în cadrul acestora, în special în ceea ce 
privește drepturile, starea lor de bine și interesele lor).
Drept urmare, Centrul de tineret Calea Aradului susține 
Obiectivul nr. 3 – SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII.

Obiectivele europene de tineret



Centrul de tineret din Calea Aradului își propune să încurajeze 
tinerii din cartier să fie activi în societate pin ecologie, artă și
educația pentru drepturile omului, obiectivul de dezvoltare
durabilă pe care îl au la bază activitățile fiind obiectivul 
nr. 11 - „Orașe și Comunități Sustenabile”.

Educația non-formală pe care se pune accent în centru este 
strâns legată de reciclare, ecologie și provoacă tinerii să
găsească modalități de ocrotire a naturii, toate
acestea având la bază obiectivul de dezvoltare
durabilă nr. 14 - „Viața pe pământ”.

De asemenea, o altă colaborare cu Centrul de Tineret
din zona Dâmbovița, inspirată din obiectivul de
dezvoltare durabilă 16 - „Pace, Justiție și
Instituții puternice” a dus la organizarea săptămânală a unor
activități și evenimente bazate pe acest obiectiv.

Obiectivele de dezvoltare durabilă



Recondiţionarea centrelor

De la preluarea spațiilor până în prezent, FITT a realizat următoarele investiții în spațiile nefolosite ale punctelor termice, pentru 
a le adapta și pregăti pentru organizarea în condiții de siguranță  a  activităților.  Astfel,  pentru  fiecare punct  termic/centru  de  
tineret,  s-au  realizat următoarele îmbunătățiri:

PT 35 - Calea Aradului:

- Retencuit pereţi;
- Vopsit pereţi interior şi exterior şi tavanul;
- Astupat gropile şi nivelat podeaua cu şapă;
- Punerea băii în funcţionare;
- Curățarea curții exterioare;
- Amenajare gradină pentru flori;
- Vopsire gard faţă;
- Mobilat şi dotare cu frigider;
- Pictat uşă de la intrare de către un artist;
- Schimbare sticlă de la geamuri;
- Conectare la rețea de internet;
- Construirea unei scene.



Recondiţionarea centrelor

PT 29 - Calea Lipovei:

- Montat uşă de termopan;
- Turnare podea de ciment şi podea de lemn;
- Retencuit şi vopsit pereţii;
- Construit podea în baie;
- Montare trepte în fața intrării;
- Montare de toalete și chiuvetă;
- Curățat și cosmetizat zona verde și tot perimetrul centrului;
- Recondiționat și pictat peretele clădirii în exterior şi interior;
- Astupare cu nisip a gropilor din faţa clădirii;
- Montare circuit electric propriu;
- Conectare la rețea de internet;
- Montat uşă la baie;
- Mobilare centru.



Recondiţionarea centrelor

PT 54 - Calea Martirilor:

- Tencuit pereţi şi vopsit;
- Construirea unei şcene;
- Mobilat şi dotat cu frigider;
- Montarea unei toalete și a unei chiuvete;
- Curățarea și cosmetizarea zonei din jurul centrului;
- Amenajarea unei alei între centru și trotuar;
- Realizarea unei picturi murale pe peretele din spatele centrului;
- Pictarea pereților și a ușii de la intrare;
- Conectare la rețea de internet;
- Montare circuit electric propriu.



Recondiţionarea centrelor

PT83 - Calea Şagului:

- Turnare ciment pentru podea pe toată suprafața;
- Tencuit şi vopsit pereţi și tavan;
- Vopsire şi pictură pe pereţii exteriori;
- Pictare ușă de la intrare;
- Montat neoane;
- Montat ventilatoare pentru aerisire;
- Montare circuit electric propriu;
- Mobilarea spațiului;
- Conectare la rețea de internet;
- Construire scenă pentru evenimente.



Recondiţionarea centrelor

PT 86 - Dâmboviţa:

- Turnare ciment pentru podea;
- Mobilare și dotare cu frigider;
- Amenajare curte în fața clădirii;
- Montare toaletă și chiuvetă;
- Tencuit, vopsit și pictat pereți interiori și exteriori;
- Recondiționare gard;
- Construire scenă pentru evenimente;
- Instalare lumini;
- Recondiționare perete exterior;
- Montare geamuri de termopan;
- Conectare la rețea de internet;
- Cosmetizare zona din proximitatea centrului.



Colaboratori la activități

Impactul adus prin activtățile organizate în centrele de tineret a fost și este
în continuare un efort al comunității, o parte din evenimentele organizate fiind 
create cu ajutorul unor colaboratori din diferite domenii: 

Tineri artiști locali 
implicați în:

Ateliere de artă vizuală 
Ateliere de ceramică 
Ateliere de fotografie 
Spectacole de teatru
Rezidențiate de teatru
Ateliere de dans expresiv
Concert acustic

Grupuri informale

Tymes Quartet 
Trupa ImproPortabil 
Grupul de dans Wavelengths 
Școala de circ din Timișoara 
Teatru Portabil 
Grupul de teatru Auăleu 
Timișoara Young Artists

Organizații

Asociația Tribul Artistic 
Asociația Culturală Diogene
Teatrul Thespis  
Asociaţia Teatru pentru Tine 
Consiliul Județean al Elevilor Timiș 
Asociatia Culturală Româno-Japoneză Kizuna 
Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești 



Colaboratori la activități

Parteneri
Primăria Municipiului Timișoara
Asociația Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii
Consiliul Județean al Elevilor Timiș
Fundația Comunitară Timișoara
Erasmus Students Network

Freelance și IMM

Freelance în 3D design 
Freelance în video
Polymore
Librarul cu papion 



Evenimente culturale

Power, un spectacol de teatru educațional, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Calea Martirilor
Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

Cooltura Urbană, atelier the flow arts, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Lipovei

COOLtura Urbană, atelier de ceramică, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 2
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 1
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Șagului

https://www.facebook.com/events/2129238490718340/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2331084980538314/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/540729056496730/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2331084980538314/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/422464215318411/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/490606561546648/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/538610413638907/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/447080709343521/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2156708171300880/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/553329221896036/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/590712431755396/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/498872330704965/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2620637734648401/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/541967309972838/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/433687740627372/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


COOLtura Urbană - Călătorie în lumea muzicii clasice, eveniment organizat în: 

Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Calea Șagului

COOLtura Urbană - Atelier de improvizație, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Calea Lipovei

Workshop gratuit de dans Hip-Hop, eveniment organizat în

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 1
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei

Atelier de dans fusion organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor

    Atelier de dans contemporan organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

Concert acustic în cartier, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Șagului

https://www.facebook.com/events/445879726131199/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/354740905304934/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/417201248955679/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/394279944780903/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/715029735573050/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/563902727775391/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/290007925620883/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2838925146335484/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/618801282389679/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1191767147681971/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/421276802096406/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/402462783716972/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Analog experience, se prezint structuri sonore pe bandă, împreună cu
proiecţii de scurt metraj şi cântare cu carte, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Centrul de tineret din calea Martirilor
Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Calea Șagului

Educare civică şi teatru în parteneriat cu Civicultura organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Martirilor

Cooltura urbană, parada personajelor fantastice organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Centrul de tineret din Calea Aradului

Piesă de teatru: Rapsodii albe după decembrie roşu organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului

Bazar cultural, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului

RestArt - atelier de videografie, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului

https://www.facebook.com/events/417251695604188/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1471786699626456/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/399050887443081/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/655744978165391/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/289164349002193/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/207742057330076/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/687466181811206/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/880728435655974/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2483926645211943/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2744295938967638/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/470765320220621/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2662149713999829/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Spectacol de teatru „Against the world”, eveniment organizat în: 

Centrul de tineret din Calea Martirilor

Teatru - Ferma, la Memoriile cetății eveniment organizat în: 

Centrul de tineret din Calea Martirilor

Turneu de volei organizat în:

Centrul de tineret Calea Lipovei

RestArt - PupUp şi minimalism în cultură, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 1
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 2

Art Café, expoziţie de artă pentru amatori, organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița și Martirilor

Expoziție de artă, club de artă: 

Centrul de tineret din Calea Aradului

https://www.facebook.com/events/364778901137880/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/393557598198060/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/yc.lipovei/posts/739944956581847
https://www.facebook.com/events/1180336558969517/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/353568049344933/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1180336558969517/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Dambovitayouthcenter/posts/680383669234502
https://www.facebook.com/Dambovitayouthcenter/posts/678370116102524
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/329260388422626


Evenimente educaționale

Teen Makerspace - Ateliere de electronică, 3D printring şi reparaţii, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Martirilor
Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

I am power, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 1
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei

Cooltura urbană, atelier de fotografie cu telefonul, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Calea Șagului

Solidaritate în timpul pandemiei, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului

https://www.facebook.com/events/2476166909142405/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/394081781505106/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/440542753253788/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/394081788171772/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/602955647293304/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/637344563546000/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/292410508512219/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2354002684913388/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2354002684913388/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/492966247963698/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2235215693251016/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1338790486300079/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1712354708918833/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Egalitate pentru tineri, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului

Activitate de colectare şi sortare a plasticului organizat în:

Toate centrele de tineret

Plastelier, workshopuri despre sustenabilitate urbană, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor

Lansare, ghidul ilustrat al elevului, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor

Club de dezbatere şi educare prin muzică, activitate organizată în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Martirilor, ediția 2

Educaţie politică în cartier, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

I Am Power, workshop despre gândire sustenabilă, organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

https://www.facebook.com/events/341786303494808/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/polymore.ro/posts/158957529169808
https://www.facebook.com/events/383170775953778/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/569894827170121/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/3077513425659061/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/692259654693466/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/555228098574923/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481109085257342%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/292410508512219/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Club de artă, activitate ce se desfăşoară în:

Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 3
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 4
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 5
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 6
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 7
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 8

Club ecologic, activitate ce se desfăşoară în:

Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 3
Centrul de tineret din Calea Aradului, ediția 4

https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/290901475591851
https://www.facebook.com/watch/?v=884513362071227
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/296758691672796
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/300507524631246
https://www.facebook.com/watch/?v=326096135464040
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/303881034293895
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/313188336696498
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/325147148833950
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/324616762220322
https://www.facebook.com/watch/?v=885443735319197
https://www.facebook.com/watch/?v=2573677216227913
https://www.facebook.com/fitt.aradului/posts/302973887717943


Activităţi de petrecere a timpului liber: 

Origami - atelier de împăturit hârtia, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

Seara jocurilor de societate, organizat în:

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Centrul de tineret din Calea Lipovei, ediția 1
Centrul de tineret din Calea Lipovei, ediția 2
Centrul de tineret din Calea Lipovei, ediția 3
Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Martirilor

Activitate de relaxare prin artă, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Lipovei

Ziua internaţională a Voluntariatului, organizat în:

Toate centrele de tineret

Lemonade party şi activităţi de recreere, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Dâmbovița
Centrul de tineret din Calea Șagulu

https://www.facebook.com/events/570361803706371/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/570361803706371/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/621421711828505/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/361925641297259/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/454854698565365/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/887870488407616/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/3116004485151154/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/311992859928075/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/298099671426508/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1675127152661543/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2398614513683284/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/362348724436772/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Ateliere de jonglerie, trapez, acrobație şi nu numai, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

Marea deschidere a centrelor de tineret din cartier:

Yoga pentru începători, organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor

Distribuţii participative în ASAT, eveniment organizat în:

Centrul de tineret din Calea Martirilor

CoolturaUrbană: Atelier de dans contemporan: 

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița

Centrul de tineret din Zona Dâmbovița
Centrul de tineret din Calea Lipovei
Centrul de tineret din Calea Șagului
Centrul de tineret din Calea Aradului
Centrul de tineret din Calea Martirilor

https://www.facebook.com/events/880728435655974/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2483926645211943/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/445391826318049/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112176606794379%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/438467493419434/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/430991407501035/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A469547236954955%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2391671777788920/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A109442703737730%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/727981507680308/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/526107691516553/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/4342961775744595/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A460102464769226%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/421276802096406/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A414917572447781%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Impact

Participanți la evenimente

Peste 2000 de tineri

Prezență online

Peste 22,900 de aprecieri

Prezență offline

Activitate în 5 cartiere din Timișoara
- Calea Aradului;
- Calea Lipovei;
- Calea Șagului;
- Calea Martirilor;
- Zona Dâmbovița.

Peste 100 de voluntari internaționali
Peste 130 de voluntari naționali

Voluntari implicați



Surse de finanțare

Sursele de finanțare pentru conversia centrelor de 
tineret și pentru crearea de activități:

     Programul Corpul European de Solidaritate al Comisiei 
Europene, prin ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profe-
sionale);

    Asociația Timișoara 2021;

    Fundația Comunitară Timișoara;
 
 Primăria Municipiului Timișoara;

 Consiliul Județean Timiș;

    Fonduri proprii ale FITT;

    Sursele de finanțare proprii sau accesate ale structurilor 
care contribuie la programul centrului (altele decât FITT).

Buget total: 743.120 lei



Ce urmează?

Ne propunem să implicăm voluntari naționali și internaționali pentru a continua 
dezvoltarea rețelei de centre de tineret în zona urbană. Astfel, prin proiectul 
Youth Centers UP 2, ne dorim să amenajăm alte 10 centre de tineret în
cartierele timișorene.
Acest efort va fi realizat cu sprijinul a peste 200 de voluntari internaționali care, 
împreună cu membrii comunității, vor contribui la transformarea punctelor ter-
mice în centre de tineret și organizarea de activități pentru tineri.
Mai mult decât atât, impactul acestor activități de solidaritate se va resimți și în 
județ, FITT urmând să dezvolte un astfel de centru de tineret, pe principiul par-
ticipării și a implicării comunității în Lugoj. Proiectul Solidari pentru Lugoj va 
reuni 30 de voluntari internaționali și 10 voluntari naționali, care  vor
conlucra în crearea unui spațiu pentru activități de tineret.



August/septembrie 2019 - septembrie 2020

Raport de activitate
a celor 5 centre de tineret amenajate în incinta punctelor termice

Parteneri principali:




