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Rezultatul anului 2016
	 Casa	Tineretului	din	Timișoara	a	devenit	primul	Centru	de	Tineret	din	România	
ce	 deține	 Certificatul	 de	 Calitate	 din	 partea	 Consiliului	 Europei	 –	 The	 Council	 of	
Europe	Quality	Label	for	Youth	Centres	–	pentru	perioada	2016	–	2018.
 
	 Fundația	Județeană	pentru	Tineret	Timiș	este	prima	organizație	din	România	
care	are	în	patrimoniu	un	Centru	de	Tineret	care	beneficiază	de	o	astfel	de	certificare	
și	unul	din	cele	doar	8	astfel	de	centre	din	întreaga	Europă.
 
	 Casa	Tineretului	din	Timișoara	a	primit	această	certificare	în	urma	unui	proces	
de	evaluare	unde	s-au	 remarcat:	capacitatea	sa	de	a	dezvolta	proiecte	de	 tineret	
ambițioase,	faptul	că	are	o	echipă	profesionistă	și	totodată	faptul	că	a	dezvoltat	și	a	
menținut	colaborarea	cu	autoritățile	publice	locale.	În	acordarea	unei	astfel	de	certificări	
sunt	verificate	mai	multe	criterii	precum:	lucrul	cu	tinerii,	multiplicarea	impactului	social	
al	proiectelor	implementate,	influențarea	politicii	de	tineret,	dezvoltarea	cunoașterii,	
inovarea	 în	 educație	 și	 cooperarea	 internațională.	 Casa	 de	 Tineretului	 Timișoara	
a	 primit	 Certificatul	 de	 Calitate	 și	 pentru	 capacitatea	 sa	 de	 a	 dezvolta	 proiecte	
ambițioase	 care	 depășesc	 cu	mult	 tradiționalul	 lucrului	 cu	 tinerii,	 angajamentul	 și	
dinamismul	personalului	și	sprijinul	autorităților	publice	locale.	Comisia	de	evaluare	a	
apreciat	că	centrul	este	administrat	de	ONG-uri	pentru	tineret,	are	un	puternic	efect	
multiplicator,	se	concentrează	pe	consolidarea	capacităților	tinerilor	și	se	bucură	de	
o	libertate	financiară	excepțională.	După	anunțarea	premiului,	Fundația	Județeană	
pentru	 Tineret	 Timiș	 a	 fost	 nominalizată	 pentru	 a	 coordona	 proiectul	 pilot	 pentru	
programul	Timișoara	–	Capitala	Tineretului	din	România.
 
	 „Certificarea	 Casei	 Tineretului	 ca	 Centru	 European	 de	 Tineret	 reprezintă	
rezultatul	unei	munci	susținute	de	mai	bine	de	trei	ani	pentru	a	putea	ajunge	la	nivelul	
exigentelor	europene	in	activitățile	de	si	pentru	tineret.	Astfel,	activitatea	desfășurată	
de	FITT	în	cadrul	Casei	Tineretului	este	recunoscută	acum	la	nivel	european,	FITT	
devenind	astfel	un	reper	în	domeniul	activității	de	tineret	nu	numai	pentru	zona	de	
vest,	ci	pentru	întreaga	țară”,	a	declarat	Mihai	Adrian	Vilcea,	vicepreședintele	FITT	
din 2016. 

	 Certificatul	de	Calitate	din	partea	Consiliului	Europei	oferă	o	oportunitate	pentru	
centrele	de	tineret	cu	o	relație	structurată	cu	o	autoritate	publică	să	beneficieze	de	
abordarea	Consiliului	Europei	în	ceea	ce	privește	munca	în	domeniul	tineretului	și	
politica	de	tineret.	Oferă	centrelor	de	tineret	un	cadru	în	pentru	a	dezvolta	calitatea	
serviciilor	oferite	tinerilor	și	sectorului	de	tineret	în	ritm	propriu.
 
	 Standardul	de	calitate	pentru	centre	de	 tineret	acordat	de	Consiliul	Europei	
se	bazează	pe	practica	Centrelor	Europene	de	Tineret	din	Strasbourg	și	Budapesta.	
Acest	standard	de	calitate	se	referă	 la	 toate	aspectele	 legate	de	politici,	program,	
infrastructură,	 managementul	 și	 administrarea	 centrului.	 El	 poate	 fi	 cel	 mai	 bine	
exprimat	și	înțeles	prin	cele	cinci	domenii	specifice	ale	activităţii	din	aceste	centre:
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1. Preţuirea educaţiei
Activitățile	Centrelor	Europene	de	Tineret	promovează	valorile	Consiliului	Europei	
prin	intermediul	educației	non-formale	a	tinerilor.

2. Multiplicarea impactului social
Activitățile	Centrelor	Europene	de	Tineret	vizează	sprijinirea	tinerilor	pentru	a	deveni	
actori	relevanţi	în	schimbarea	socială	și	nu	doar	susţinerea	dezvoltării	individuale.

3. Influența asupra politicilor pentru tineret
Centrele	 europene	 pentru	 tineret	 promovează	 şi	 găzduiesc	 activități	 în	 domenii	
relevante	 pentru	 politicile	 de	 tineret	 atât	 la	 nivel	 local	 cât	 şi	 eropean,	 practica	
profesională	şi	cercetarea	fiind	susţinute	intens

4. Dezvoltarea şi inovaţia în educaţie
Centrele	europene	pentru	tineret	acționează	ca	laboratoare	de	inovare	în	domeniul	
tineretului

5. Cooperarea internațională
Centrele	europene	de	tineret	oferă	profesioniștilor	și	voluntarilor	din	sectorul	de	tineret	
posibilitatea	de	a	face	schimb	de	experienţă	și	de	a	învăţa	în	context	internaţional.
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Organizații membre FITT

1.	 A.I.E.S.E.C.	Timisoara
2.	 Asociaţia	AT4T
3.	 Asociatia	BEST	Timisoara
4.	 Asociația	Centrul	pentru	Strategii	de	Dezvoltare	a	Tineretului
5.	 Asociatia	de	la	Patru
6.	 Asociația	Europeană	a	Studenților	în	Drept	–	ELSA	Timisoara
7.	 Asociaţia	Fluturele	Visator
8.	 Asociația	Iubesc	Timișoara
9.	 Asociaţia	Liga	Studenţilor	din	cadrul	Universităţii	Tibiscus
10.	 Asociația	Media	EDU
11.	 Asociația	Natura	din	România
12.	 Asociația	Noi	Re-creăm
13.	 Asociaţia	Regională	de	Dezbateri,	Oratorie	şi	Retorică	Banat
14.	 Asociaţia	Studenților	la	Psihologie	și	Sociologie	din	Timișoara
15.	 Asociaţia	Teatrul	Experimental	Senzorial
16.	 Asociația	Tineri	Activi	în	comunitatea	Timișeana
17.	 Asociația	Tineri	Implicați	în	Dezvoltare
18.	 European	Medical	Students	Asociation
19.	 Institul	Român	pentru	Dezvoltarea	Tinerilor	-	IRDT
20.	 Liga	Studenţilor	Chimişti	din	Timişoara
21.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Automatică	şi	Calculatoare
22.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Electrotehnică	şi	Electroenergetică	
Timișoara
23.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Electronică	şi	Telecomunicaţii
24.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Mecanică	din	Timişoara
25.	 Liga	Studenţilor	Facultăţii	de	Management	în	Producţie	şi	Transporturi
26.	 Liga	Studentilor	Farmacişti	din	Timişoara	–LSFT
27.	 Medical	Engineering	Association
28.	 Organizaţia	pentru	Educaţia	Nouă
29.	 Organizația	Studenților	Basarabeni	din	Timisoara
30.	 Organizaţia	Studenţilor	din	Universitatea	de	Vest	Timişoara
31.	 Organizația	Studenților	Doctoranzi	de	la	Universitatea	Politehnica	
Timişoara	-	OSDUPT
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Descrierea infrastructurii (Casa Tineretului) 
1. Centrul de Tineret 

2. Sala de conferințe

 Descriere:	 Este	 un	 spațiu	 dedicat	
organizațiilor	de	tineret	din	Timișoara	pentru	
desfășurarea	 de	 activități	 educaționale	 și	
evenimente	 pentru	 tineri.	 De	 asemenea,	
pot	fi	organizate	training-uri,	workshop-uri,	
ședințe,	activități	sociale	etc.
Facilități:	 mobilier,	 echipament	 IT,	
videoproiector,	internet,	ecran	de	proiecție	
și	aer	condiționat.
Capacitate: 30 de persoane
Suprafață:	60	m²	

Descriere:	 Dedicat	 conferințelor,	 precum	 și	 training-
urilor	/	workshop-urilor
Facilități:	 videoproiector,	 flipchart,	 ecran	 de	 proiecție,	
aer	condiționat
Capacitate:	70	de	persoane
Suprafață:	64	m²
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3. Holul expozițional

4. Sala mică

5. Sala rotundă

 Descriere:	Spațiu	ce	poate	găzdui	o	gamă	largă	de	expoziții,	târguri	și	baluri,	
precum	și	activități	sociale,	concerte,	spectacole	de	teatru	sau	workshop-uri	deschise.	
Spațiul	 expozițional	 poate	 fi	amenajat	 pentru	aproape	orice	 tip	de	evenimente	 cu	
infrastructură	mobilă	sau	închiriată.	
Capacitate:	1000	de	persoane	
Suprafață:	Parter	-	760	m²,	etajul	1	-	400	m²	

Descriere:	Este	o	sală	de	dimensiuni	mici,	
cochetă,	cu	oglinzi	și	bară	de	balet.	Această	
cameră	 poate	 fi	 folosită	 pentru	 cursuri	 de	
dans	 sau	 alte	 activități	 artistice,	 precum	 și	
pentru	activități	educaționale.	
Facilități:	sistem	de	sunet,	oglinzi,	mobilier	
Capacitate:	20	de	persoane	
Suprafață:	20	m²	

Descriere:	 Este	 una	 dintre	
cele	mai	faimoase	săli	de	balet	
din	Timișoara,	 care	 a	 găzduit	
numeroase	 cursuri	 de	 dans	
ale	dansatori	renumiți.	
Facilități:	 oglinzi,	 bară	 de	
balet,	 aer	 condiționat,	 sistem	
de sunet 
Capacitate:	60	de	persoane	
Suprafață:	150	m²	
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6. Holul pentru dans și teatru

7. Sala de spectacole

Descriere:	Este	 o	 sală	 de	dimensiuni	mici,	
cochetă,	cu	oglinzi	și	bară	de	balet.	Această	
cameră	 poate	 fi	 folosită	 pentru	 cursuri	 de	
dans	 sau	 alte	 activități	 artistice,	 precum	 și	
pentru	activități	educaționale.	
Facilități:	sistem	de	sunet,	oglinzi,	mobilier	
Capacitate:	20	de	persoane	
Suprafață:	20	m²	

Descriere:	 Sala	 de	 spectacole	 este	
recent	renovată	și	are	o	capacitate	de	
404	de	 locuri.	Scaunele	sunt	dispuse	
pe	 două	 nivele,	 iar	 sala	 este	 a	 treia	
ca	 mărime	 din	 Timișoara	 ca	 număr	
de	 locuri.	Această	 sală	 poate	 găzdui	
diferite	 tipuri	 de	 evenimente,	 cum	 ar	
fi	 concerte,	 piese	 de	 teatru,	 baluri,	
prezentări,	conferințe	etc.	
Facilități:	 sistem	 de	 sunet,	 lumini,	
cortină		
Capacitate:	404	locuri	
Suprafață:	450	m²	
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7. Săli de curs

8. Parcare

Descriere:	Casa	Tineretului	dispune	de	5	camere	amenajate	special	pentru	activități	
educaționale,	cum	ar	fi	cursuri,	 training-uri	sau	workshop-uri.	Două	dintre	ele	sunt	
dotate	cu	40	de	calculatoare,	ideale	pentru	cursuri	IT.	
Facilități:	mobilier,	aer	condiționat,	PC	
Capacitate:	20-30	persoane	/	cameră	
Suprafață:	40	m²	/	cameră		

Descriere:	Centrul	de	 tineret	are	dispune	
si	 de	 o	 parcare	 privată	 cu	 12	 locuri,	 unul	
dintre	 ele	 fiind	 destinat	 persoanelor	 cu	
handicap.	
Facilități:	 barieră,	 loc	 pentru	 persoanele	
cu	dizabilități	
Capacitate:	12	locuri		
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Activități de suport pentru sectorul de tineret

Suport	prin	oferirea	de	infrastructură	gratuită	(spații	și	aparatură)
	 În	decursul	anului	2016	FITT	a	pus	la	dispoziție,	cu	titlul	gratuit,	infrastructura	
de	care	dispune	(Casa	Tineretului).	În	decursul	anului	s-au	desfășurat	un	total	de	85	
evenimente/activități	ce	au	însumat	1010	zile	de	activități	acestea	au	fost	desfășurate	
de	41	organizații	de/pentru	tineret	sau	grupuri	informale.
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Programe/proiecte desfășurate de FITT 
Nivel local 
Împreună pentru tineri Strategia Județeană de Tineret KA3 
Obiective:	 	
●	 Realizarea	unei	strategii	de	tineret	valabile	pe	perioada	2016-2021	la	nivelul	
județului	Timiș	pe	perioada	de	12	luni	de	către	partenerii	și	promotorii	implicați;
●	 Creșterea	capacitații	a	60	de	tineri	de	a	realiza	un	dialogului	structurat	între	tineri	
și	autorități	publice	locale/județene	pe	perioada	de	desfășurare	a	proiectului;	
●	 Realizarea	de	dialog	structurat	între	tineri,	ONG-uri	și	autoritățile	publice	locale	
si	județene	din	Timiș	pe	perioada	unui	an;	
●	 Crearea	unei	structuri	formale	de	dialog	între	tineri	și	autorități;	
●	 Consiliul	Județean	al	Tinerilor,	structura	ce	va	avea	sarcina	de	a	monitoriza	
implementarea	strategiei	elaborate.		

Tinerii decid 
Participarea	 tinerilor	 timp	 de	 o	 săptămână	 la	 luarea	 deciziilor	 în	 structurile	 de	
administrație	publică.
      
Gala Proiectelor pentru Tineret       
Scopul	 galei	 este	 promovarea	 exemplelor	 de	 bună	 practică	 în	 ceea	 ce	 privește	
activitățile,	programele	și	proiectele	adresate	tinerilor	din	județul	Timiș,	desfășurate	
de	către	organizații	neguvernamentale	de	și	pentru	tineret	sau	licee	din	județ	în	anul	
2016,	prin	recunoașterea	performanțelor	și	premierea	acestora.

44 proiecte depuse 
22 de organizații 
Categorii:	 	 	
1.	 Educație	–	14	aplicații,	10	organizații	 	
2.	 Artă	și	cultură	–	7	aplicații,	6	organizații	
3.	 Implicare	în	comunitate	–	10	aplicații,	9	organizații		 	 	 	 		
Sănătate	–	4	aplicații,	o	organizație	
4.	 Munca	și	angajabilitate	–	2	aplicații,	2	organizații	 	
5.	 Antreprenoriat	–	3	aplicații,	3	organizații	
6.	 Mediu	si	ecologie	–	2	aplicații,	2	organizații	
7.	 Sport	–	4	aplicații,	4	organizații
8.	 Voluntariat	–	7	aplicații,	6	organizații	
9.	 International	–	5	aplicații,	5	organizații
10.	 Cel	mai	activ	voluntar	ONGT	–	10	aplicații,	7	organizații
11.	 Cel	mai	active	voluntar	ONGS	–	18	aplicații,	4	organizații	
12.	 Cel	mai	activ	voluntar	elev	–	2	aplicații	
13.	 Cel	mai	activ	consiliul	al	elevilor/liceu	–	2	aplicatii
https://goo.gl/1Bryb8
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Nivel național

Laborator & Studio de artă analogică (cabina de proiecție)    
Scopul	acestui	proiecte	este	de	a	promova	și	
conserva	arta	de	 tip	analogic	și	a	metodelor	
de	execuție	artistică	prin	metode	analogice.
Obiectivul	 general:	 Crearea	 unui	 spațiu	
de	 învățare	 care	 să	 promoveze	 artele	 prin	
crearea	unui	studio	și	laborator	de	fotografie,	
film	și	sunet	ale	tehnicilor	analogice.	
https://goo.gl/hVBJGs      

https://goo.gl/7isVbS

 
Traininguri pentru ONG 
	 Organizarea	 de	 traininguri	 tematice	
pentru	ONG-uri	din	județul	Timiș	pe	următoarele	teme:	Scriere	de	proiecte,	Motivație	
și	voluntariat.	

Membru în Grupul Național de Lucru pe Dialog Structurat 
	 Participarea	întâlnirilor	de	lucru	ale	grupului,	realizarea	de	consultări	 la	nivel	
local	privind	tema	trio-ului	președinției	Olanda-Slovacia-Malta,	contribuția	la	scrierea	
raportului	de	 țară	 în	urma	consultărilor	și	participarea	 la	Conferința	Europeană	de	
Tineret	a	Președinției	Slovace	a	Consiliului	Uniunii	Europene.
https://goo.gl/g5bFwo 

https://goo.gl/PDHEFt 

https://goo.gl/6h3oti 
 

Membru al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret MTS 
	 Participarea	 la	 întâlnirile	Consiliului	Consultativ	pe	Problemele	de	Tineret	al	
MTS	și	contribuția	pe	temele	propuse	spre	dezbatere.	
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Summitul Tinerilor 
	 Summitul	Tinerilor	–	Ediția	I	„Scrie	Povestea	Generației	Tale”	este	organizat	de	
FITT	împreună	cu	inițiatorii	Capitalei	Tineretului	din	România	–	Consiliul	Tineretului	
din	 România,	 Grupul	 PONT,	 Federația	 Share	 Cluj	 Napoca	 și	 Banca	 Comercială	
Română,	având	ca	parteneri	principali	Ministerul	Tineretului	și	Sportului.
      
În	cadrul	evenimentului	au	avut	loc	următoarele	activități:
●	 Mesaje	de	la	lideri	confirmați	către	lideri	emergenți:	o	ocazie	extraordinară	de	
a	asculta	mesajul	unor	personalități	marcante	ale	mediului	de	business,	civic,	artistic	
și	sportiv;
●	 Prioritățile	mișcării	de	tineret	–	de	la	Science	Fiction	la	Stare	de	Fapt:	lideri	ai	
principalelor	organizații	de	tineret	din	România	vor	discuta	cu	participanții,	în	cadrul	
a	12	ateliere,	despre	prioritățile	din	perioada	următoare	și	modul	în	care	pot	fi	atinse;
●	 Prioritățile	partidelor	politice	pentru	tineri:	lideri	din	organizațiile	de	tineret	ale	
partidelor	politice	vor	prezenta	programele	partidelor	lor	în	ceea	ce-i	privește	pe	tineri;
●	 Proiectele,	de	la	vis	la	realitate	–	de	vorbă	cu	finanțatorii:	participanții	vor	afla	
direct	de	la	finanțatori	publici	și	privați	ce	oportunități	au	și	cum	pot	profita	de	ele;
●	 Gala	Tineretului	din	România	 „Tinerii...	ACUM:	cel	mai	 important	eveniment	
anual	de	sărbătorire	și	premiere	a	proiectelor	de	tineret	și,	de	asemenea,	cadrul	în	
care	se	decernează	titlul	următoarei	Capitale	a	Tineretului	din	România;
●	 Dialogul	Structurat	cu	Tinerii:	conferința	națională	în	care	se	discută	cele	mai	
bune	soluție	de	a	crea	legături	durabile	între	tineri,	organizații	de	tineret	și	autorități	
locale;
●	 Dezbatere	Rolul	învățării	non	formale	în	formarea	tinerilor,	dezbatere	în	cadrul	
programului	prezidențial	România	Educată;
Press: https://goo.gl/ZqBPbB 

https://goo.gl/JFXCTk 



19

7th Platform meeting of European Centers 
	 Întâlnirea	anuală	a	reprezentanților/staff-ului	din	centrele	de	tineret	acreditate	cu	
standardul	de	calitare	
al	CoE	(Quality	Label)	
și	 a	 centrelor	 care	
aspiră	 la	 obținerea	
standardului.	

2st Training of Staff of Youth Centers from Council of Europe   
	 Training	pe	tema	educației	pentru	drepturile	omului	si	integrarea	metodelor	în	
munca	cu	tinerii.	

Adunarea Generală ENYC 
(European Network of Youth 
Centres)  
	 Reprezentarea	 FITT	 în	 cadrul	
Adunării	Generale	ENYC	și	devenirea	
de	membru	asociat	în	organizație.
https://goo.gl/y9gk6x 

KA3 - Sport for ALL      
	 Tema	proiectului	este	combaterea	discriminării	în	activitățile	sportive	derulate	
de	copii	și	are	în	agendă:	seminare	și	dezbateri	tematice,	ateliere	de	lucru	și	mobilității	
ale	copiilor	și	tinerilor	implicați	în	activități	sportive.	
https://goo.gl/frmv82

http://fitt.ro/2017/03/28/974/

Nivel internațional
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CHANGING YOUTHistories        
	 HANGING	 YOUTHstories	 Mapping	 risks,	 diagnosing	 needs	 and	 modelling	
multimodal	 intervention	 towards	 personal	 growth	 and	 social	 inclusion	 of	 young	
people	in	difficult	situation.	Our	proposal	aims	to	foster	personal	growth,	to	increase	
social	 inclusion	
and	 to	 facilitate	
p r o f e s s i o n a l	
insertion	 of	 young	
people	 from	 at	 risk	
groups,	by	designing	
and	 piloting	 a	
framework	for	case-based	diagnose	and	multimodal	 intervention	that	scaffolds	the	
EMPOWERMENT,	PARTICIPATION	and	ACTIVE	CITIZENSHIP	of	 these	YOUNG	
PERSONS.	The	objectives	we	set	indicate	the	attention	given	and	the	resources	we	
allot	to	all	the	systems	and	actors	playing	a	part	in	the	lives	of	youth	at	risk:		
	 Ob.1	 configure	 the	 SYSTEMIC	 EXPERTS	 TEAMS/SETs	 and	 bring	 in	 the	
youth	at	 risk	 target	groups	 in	order	 to	 interrogate	all	 for	data	 to	become	baseline	
documentation	for	project
	 Ob.	2	design	and	pilot	the	methodology,	processes,	instruments	and	resources	
for	case-based	diagnose	and	for	multimodal	intervention	to	support	personal	growth,	
social	inclusion	and	professional	insertion	of	youth	at	risk
	 Ob.	3	enable	and	guide	the	youth	workers,	DIRECT	INTERVENTION	TEAMS/
DITs	to	develop	expertise	and	confidence	in	using	panoramic	diagnose	and	multimodal	
intervention	to	design	personal	projects	for	the	young	people	they	work	with	 	
 
	 Ob.	4	start	up	'the	social	cooperative	structure'	as	framework	of	intervention	and	
support	for	the	young	people	and	their	personal	project	of	'recovery'	after	diagnose
	 Ob.	5	empower,	guide	and	support	young	people	at	 risk	participating	 in	 the	
project	along	the	diagnostic	and	intervention	route	proposed	to	them		 	
          	 Ob.	6	collect	all	data	that	documents	the	experiences	&	lessons	learnt	during	the	
project	and,	drawing	on	these,	make	recommendation	for	public-private	partnership		
    
ActiveGovEdu
Objectives:
	 Ob.	1	Enhancing	and	exploring	international	cooperation	and	explicit	knowledge	
exchange	in	the	context	of	an	international	governance	community	
	 Ob.	2.	Reforming	operational	structures	and	models	through	professionalized	
educational	offer	(Public	Sector	Governance)
	 Ob.	3.	Promoting	an	adequate	and	open	governance	efficient	mechanism	in	
accordance	with	current	trends	and	conditions	 	 	
	 Ob.4.	Adaptation	and	exploitation	of	project	results	within	institutional	practice	
in	a	good	governance	society.	
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Ceremonie Decernare titlu Quality Label      
	 Ceremonia	 de	 decernare	 a	 titlului	 primit	 pe	 Casa	 Tineretului	 de	 Centru	 de	
Tineret	acreditat	cu	standardul	de	calitate	din	partea	Consiliului	Europei.	 În	cadrul	
evenimentului	a	avut	loc	ceremonia	propriu	zisă,	precedată	de	un	târg	al	ONG-urilor	
din	Timișoara	cu	scopul	de	a	întări	colaborarea	și	comunicarea	între	acestea.	
Video: 

https://goo.gl/z3YDB6 

Press: http://fitt.ro/quality-label/ 
https://goo.gl/BGQ4Xg 
https://goo.gl/LyDoXg 
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Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers KA2 
	 Prin	acest	proiect	vor	fi	îmbunătățite	competențele	lucrătorilor	de	tineret,	dar	și	
cooperarea	transfrontalieră	între	centrele	de	tineret	din	Uniunea	Europeană.
Proiectul	are	menirea	de	a	dota	centrele	de	 tineret	 implicate	 în	proiect	o	serie	de	
instrumente	de	lucru	utile	pentru	a	combate	șomajul	în	rândul	tinerilor,	dar	excluziunea	
unor	grupuri	defavorizate.	De	asemenea,	rezultate	concrete	vor	fi	livrate	în	ceea	ce	
privește	metodele	de	lucru	cu	tinerii.	 	 	 	 	
	 FITT	își	reafirmă	rolul	reprezentativ	în	regiune	în	domeniul	de	tineret.	Proiectul	
este	 parte	 a	 construcției	mult	mai	 ample	pe	 care	FITT	o	pune	 în	 folosul	 tinerilor:	
schimburi	de	tineri	în	peste	30	de	țări,	parteneriate	cu	peste	200	de	organizații	din	
România	și	din	străinătate,	și	nu	în	ultimul	rând,	implementarea	unui	program	național	
-	Prima	Capitală	a	Tineretului	din	România:	Timișoara.
http://youthcenters.fitt.ro/project-description/
https://goo.gl/8QSkpV

 

Analog Mania     
	 Analog	Mania	a	ajuns	la	a	IV	–	a	ediție	în	anul	2016	și	a	avut	loc	în	Timișoara	
în	perioada	1	–	6	noiembrie.	Festivalul	arte	trei	secțiuni	artistice	de	promovare	a	artei	
analogice	–	fotografie,	film	și	sunet.
	 În	cadrul	festivalui	sunt	organizate	expoziții	de	fotografie	în	diferite	tehnici	veci,	
proiecții	de	film	pe	peliculă,	concerte	analogice	și	ateliere	artistice	bazate	pe	aceleași	
tehnici	artistice.	
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Consiliul Tineretului din România
	 Scopul	CTR	este	de	a	acționa	pentru	apărarea	și	
promovarea	drepturilor	 tinerilor	 români	din	 țară	și	din	
străinatate,	precum	și	în	vederea	creșterii	participării	
active	 a	 acestora	 la	 viața	 comunităților	 lor.	 CTR	
sprijină	 și	 susține	 interesele	 comune	 ale	membrilor	
săi	 la	 nivel	 local,	 regional,	 național,	 european	 și	
internațional.
În	cei	10	ani	de	activitate,	CTR	și-a	asumat	misiunea	de	a	asigura	prezența	unei	voci	
puternice	a	tinerilor	în	plan	instituțional	și	public	în	procesul	de	dezvoltare	a	politicilor	
publice	care	vizează	tinerii	și	care	pot	avea	un	impact	semnificativ	asupra	tinerilor,	
inclusiv	în	domenii	care	vizează	ocuparea,	educația,	sănătatea,	participarea	civică	și	
politică	și	voluntariatul.
	 În	 acest	 sens,	 CTR	 reprezintă	 principalul	 partener	 neguvernamental	 pe	
probleme	de	tineret	în	raport	cu	autorităţile	şi	instituţiile	publice	centrale	abilitate	în	
domeniul	politicilor	pentru	tineret
http://ctr.ro/    

Structuri în care FITT este membru

                                                                                
Convenția națională a fundațiilor de Tineret 
	 CNFT	 are	 ca	 scop	 principal	 stimularea	 si	 dezvoltarea	
colaborarii	 intre	fundatiile	 judetene	pentru	tineret	membre,	prin	
reprezentarea	intereselor	comune	ale	acestora	in	toate	domeniile	
de	 activitate,	 precum	 si	 elaborarea,	 organizarea	 si	 finantarea	
de	programe	specifice	in	domeniul	formarii,	 instruirii	si	educarii	
tineretului.	
http://www.cnft.ro/vechi/desprenoi.html                                         
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Consiliului Consultativ pe probleme de tineret a 
Municipiului Timișoara
	 Consiliul	 consultativ	 pe	 probleme	 de	 tineret	
(CCPT)	este	o	structură	consultativă	pe	probleme	de	
tineret,	 fără	 personalitate	 juridică,	 ce	 funcţionează	
pe	 lângă	Primăria	Municipiului	Timişoara,	 înfiinţată	
prin	Hotărârea	Consiliului	Local	nr.	243/23.04.2013.	
	 Din	cadrul	CCPT	pot	face	parte	reprezentanţi	ai	tuturor	structurilor	de	tineret	cu	
activitate	în	municipiul	Timişoara	(organizaţii	nonguvernamentale	de	tineret,	organizaţii	
studenţeşti,	structuri	sindicale	adresate	tinerilor,	structuri	patronale	adresate	tinerilor,	
structuri	de	tineret	ale	partidelor	politice,	grupuri	 informale	recunocute	de	Primăria	
Municipiului	Timişoara	etc.),	înscrierea	făcându-se	printr-o	adeziune	scrisă	şi	depusă	
la	Registratura	Primăriei	Municipiului	Timişoara.

 

Fundatia Națională pentru Tineret 
	 Fundația	 Națională	 pentru	 Tineret,	
acronim	 FNT,	 este	 unica	 structură	
neguvernamentală	pentru	tineret	de	drept	
privat	 și	 utilitate	 publică	 legal	 constituită	
în	 baza	Decretului	 nr.	 31/1954	privitor	 la	
persoanele	fizice	şi	persoanele	juridice	și	în	conformitate	cu	prevederile	art.	14	alin.	
(1)	din	Legea	Tinerilor	nr.	350/2006,	în	a	cărei	adunare	generală	sunt	desemnați	ca	
membri	reprezentanții	Fundaţiilor	Judeţene	pentru	Tineret	şi	a	Municipiului	Bucuresti.
Prin	 structura	 sa	 organizatorica	 de	 tip	 piramidal,	 FNT	 asigură	 reprezentarea	 la	
nivel	central	a	 intereselor	a	peste	300	de	organizații	neguvernamentale	de	 tineret	
de	nivel	local,	de	pe	întregul	cuprins	al	României,	reprezentate	în	cadrul	fundațiilor	
județene	 pentru	 tineret	 membre,	 fiind	 printre	 cele	 mai	 reprezentative	 structuri	
neguvernamentale	de/pentru	tineret	din	România	din	punct	de	vedere	al	acoperirii	
teritoriale	și	al	programelor/activităților	de	tineret	derulate.
http://www.rotineret.ro 
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Structuri Internaționale
Rețeaua Regională de Tineret
	 Creat	 de	 Adunarea	 Regiunilor	 Europene,	 Rețeaua	
Regională	 pentru	 Tineret	 (YRN)	 este	 o	 platformă	 a	
parlamentelor	 de	 tineret	 la	nivel	 regional,	 a	 consiliilor	 și	 a	
organizațiilor	 din	Europa	 extinsă.	YRN	oferă	 un	 forum	 cu	
adevărat	 unic,	 oferind	 tinerilor	 din	 diverse	 regiuni	 o	 voce	
colectivă	pe	scena	europeană,	introducând	în	același	timp	o	
dimensiune	europeană	a	politicii	de	tineret	în	aceste	regiuni.	
https://aer.eu/aer-youth-regional-network/ 

Rețeaua Europeană a centrelor de tineret
	 Consiliul	Europei	Rezoluția	CM	/	Res	(2008)	23	privind	politica	de	tineret	a	Consiliului	
Europei.	Principalele	obiective	ale	Consiliului	Europei	pentru	tineri	sunt:
	 Pentru	a	încuraja	tinerii	să	joace	un	rol	activ	în	consolidarea	societății	civile	în	Europa
	 Promovarea	 și	 dezvoltarea	politicilor	 de	 tineret	 în	Europa,	 cu	accent	 special	 pe	
participarea	tinerilor.	Consiliul	Europei	a	stabilit	următoarele	priorități	în	sectorul	tineretului
	 Promovarea	dialogului	intercultural	și	a	păcii
	 Educația	 în	 domeniul	 drepturilor	 omului	 și	 promovarea	 demnității	 umane	 și	 a	
coeziunii	sociale
	 Participarea	și	cetățenia	democratică
	 Sprijin	în	definirea	și	dezvoltarea	politicilor	adecvate	pentru	tineret
	 Consiliul	Europei	urmărește	aceste	obiective	prin	o	gamă	largă	de	activități,	inclusiv	
cursuri	de	formare,	simpozioane	și	sesiuni	de	studiu.	Centrele	europene	de	tineret	existente,	
la	Strasbourg	și	Budapesta,	joacă	un	rol	vital	în	atingerea	acestor	obiective.	Dar	ei	nu	sunt	
singuri.
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