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”

Aflat deja în a doua jumătate a mandatului de Capitală a Tineretului
din România, Iașul confirmă pe deplin această meritată și onorantă
titulatură, fiind un oraș în care spiritul creativ și dinamismul tinerilor se
manifestă din plin.
Oraș în plină expansiune economică, regenerându-se spiritual an
de an prin numeroase proiecte orientate spre atragerea tinerilor
într-o multitudine de activități culturale și sociale, Iașul devine tot mai
evident o metropolă a entuziasmului și efervescenței creatoare.
În centrul acestei dezvoltări se află tinerii, generația care însuflețește
vechile zidiri, făcându-le fundamentul unei noi identități urbane, cea
a modernității, deschiderii și comunicării. Într-o epocă în care sunt
dărâmate tot mai multe ziduri ale prejudecăților de orice natură,
tinerii ieșeni colorează viitorul Iașului în lumina toleranței, imaginației,
prieteniei, solidarității, construind astfel o comunitate a bogăției
Mihai CHIRICA

sufletești.
Le mulțumesc celor care au făcut posibil acest proiect, în special

”

entuziastului Mircea Meriacri, președinte FONTIS și manager al
Programului Iași – Capitala Tineretului din România. De asemenea, gândul meu bun și întregul sprijin se îndreaptă spre
toți tinerii care asigură Iașului viitorul pe care îl merită acest oraș clădit pe spirit junimist și sacrificiu istoric.

Programul Iași - Capitala Tineretului din România care s-a
încheiat pe 31 octombrie 2020 ne creează motivul unui bilanț sincer
și necesar. Așa cum am spus încă de la început, titlul de Capitală
a Tineretului din România își propune să facă mai mult decât un
spectacol continuu sau o celebrare a ceea ce există deja frumos
în orașul nostru.
Programul Iași - Capitala Tineretului din România 2019-2020 a
reprezentat pentru echipa care stă în spatele acestuia, o suită de
încercări, o sumă de extreme, foarte multă noutate, emoții puternice,
sacrificii greu de evaluat, ieșeni de foarte bună calitate, prieteni și
parteneri care au spus „Da!” necondiționat implicării pentru un mâine mai
prietenos cu tinerii.
Rămân recunoscător oamenilor care au făcut parte din echipa de
implementare a Programului ICTR și care s-au asigurat, prin efortul depus, că ecoul proiectelor asumate va persista mult timp după
ziua de 31 octombrie 2020. Le mulțumesc celor 33 de organizații
membre FONTIS pentru încrederea pe care au acordat-o
acestei echipe și pentru că au făcut primul pas în dezvoltarea unui
ecosistem de tineret solid și atât de necesar Iașului.

Mircea MERIACRI
Președintele Federației Organizațiilor
Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS
și Managerul Programului Iași – Capitala
Tineretului din România 2019-2020

Transmit gândul de recunoștință către cei patru actori care au făcut posibilă existența acestui program și în orașul nostru:
membrilor Guvernanței Programului CTRo – Consiliul Tineretului din România, Grupul PONT, Federația Tinerilor din Cluj și
Banca Comercială Română! Gândul de mulțumire și de încredere că proiectele noastre vor fi continuate într-un parteneriat
durabil îl adresez domnului primar Mihai Chirica, echipei executive din cadrul Primăriei Municipiului Iași, membrilor Consiliului Local și tuturor partenerilor locali și naționali care sprijină în continuare dorința tinerilor de a construi un oraș care să
ne fie drag și care să reprezinte pentru fiecare dintre noi, măcar din când în când, acasă.”

Echipa de Management
Iași - Capitala Tineretului din România 2019-2020

Mircea MERIACRI

Elena SURUGIU

Manager Program

Asistent Manager
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Manager Proiecte și Programe

Manager Relații Publice
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Emanuel BUTA

Ștefan Basil ROBU

Manager Resurse Umane

Manager Fundraising
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Amelia Mistreanu

Vlad Enășescu

Ana Laura Bîrhală

Manager CulturISe

Manager rISe to VOTE!

Manager Antreprenoriat în
Industrii Creative

Cristina Vizinteanu

Ramona Nicoleta Onu

Delia Georgiana Rotaru

Manager
Iași - oraș policentric

Manager Executiv rISeUp N-E

Asistent Manager
Iași - oraș policentric

Claudia Maria Costinoaia

Mirela Pîntea

Andra Maria Dimitriu

Coordonator formare
ICTR 2019-2020

Responsabil Comunicare
ICTR 2019-2020

Coordonator Voluntari
ICTR 2019-2020

De unde am pornit?

Programul „Iași - Capitala Tineretului din România” s-a născut la începutul anului 2017 dintr-o dorință
puternică a unui grup de tineri de a demonstra că Iașul poate avea un model de dezvoltare
comunitară prin tineri. Această dorință este ilustrată perfect de viziunea Programului ICTR „Un oraș în care
implicarea voluntară a fiecărui tânăr este recunoscută, apreciată și dezvoltă într-un mod ireversibil
sentimentul de apartenență față de comunitate”.
În același timp, calitatea de oraș tânăr pe care Iașul o poartă, ne obliga simbolic să privim
multitudinea structurilor de tineret din oraș ca pe o oportunitate de a visa la un proiect de anvergură construit
împreună. Așezarea organizațiilor de tineret la aceeași masă a devenit, așadar, nu doar un fapt necesar,
ci și inevitabil. Așa s-a născut FONTIS, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași,
structura juridică responsabilă de implementarea Programului ICTR 2019-2020, împreună cu Primăria
Municipiului Iași.
Dincolo de necesitatea coagulării sectorului de tineret, o provocare la fel de importantă a devenit și
construirea unei relații de colaborare cu Administrația Publică Locală, actorii publici și privați, cât și
conectarea eforturilor din cele două părți în beneficiul și pentru satisfacerea nevoilor tinerilor din
comunitatea ieșeană.
În mod cert, îndeplinirea celor două obiective de mai sus nu ofereau garanția obținerii titlului de Capitală a
Tineretului din România, iar dovada cea mai evidentă a fost doar statutul de finaliști în competiția pentru
mandatul 2018-2019 a acestui titlu. Chiar dacă dezamăgirea a fost destul de mare, în egală măsură și
efortul depus de-a lungul câtorva luni de echipa de proiect, eșecul s-a transformat în vara anului 2018
într-un grup mult mai unit, într-o motivație care a generat mai mult sacrificiu și într-o competițe în care
ne-am asumat că intrăm concentrați pe un singur rezultat - să aducem titlul la Iași!
Și am reușit! :)
Vă propunem să parcurgem împreună bilanțul demersurilor inițiate în perioada 1 ianuarie 2019 31 octombrie 2020 și, mai ales, să aflăm care sunt rezultatele din spatele acestora.
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Raport sumar
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IAȘI - Capitala Tineretului
din România 2019-2020
Iași este Capitala Tineretului din România în perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020, titlu câștigat într-o
competiție deschisă la nivel național, la care au mai participat Roman, Brașov și Bistrița - Năsăud.
Durata Programului ICTR 2019-2020 a fost extinsă din 1 mai 2020 până pe 31 octombrie 2020 din cauza efectelor pandemiei și imposibilității realizării obiectivelor propuse până pe 1 mai 2020.
Implementarea programului este realizată de structura de tineret reprezentativă la nivel local
„Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași — FONTIS” în co-management
cu Primăria Municipiului Iași.

Guvernanța Programului Capitala Tineretului din România este formată din 4 actori:
Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

Aici puteți să ne urmăriți activitatea: https://www.facebook.com/fontis
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Prioritate #1

CulturISe
Impactul proiectului CulturISe se reflectă în creșterea participării tinerilor la activități cu specific
cultural-artistic și industriile creative, din postura de public activ dar și ca inițiatori de proiecte. Un alt
reper al impactului este creșterea gradului de colaborare în rândul tinerilor artiști și antreprenori creativi
pentru promovarea activității lor și pentru conștientizarea opiniei publice cu privire la oportunitățile de
dezvoltare a Iașului în domeniile lor de activitate.
În rural, CulturISe a crescut capacitatea a două instituții școlare de a atrage resurse și a dezvolta contexte
de educație non-formală, cu specific cultural-artistic, pentru elevii lor.
În același timp, prin dialogul deschis de echipa proiectului cu reprezentanți ai administrațiilor locale
și ai școlilor partenere, proiectul CulturISe a determinat recunoașterea implicării tinerilor în acțiuni de
voluntariat drept o resursă importantă a comunităților din rural, lucru care a determinat asumarea
instituțiilor de a oferi resurse menite să sprijine inițiativele tinerilor implicați la nivelul comunității.
Perioadă de desfășurare: august 2019 — octombrie 2020

Implementat de:

Finanțat de Primăria Municipiului Iași, din fonduri
publice nerambursabile în baza legii 350/2005

Finanțat de Institutul Francez din România
prin Ambasada Franței în România

77.849 lei

8.300 lei

Acțiuni și rezultate:

1. programe de dezvoltare personală prin artă
pentru elevi din Voinești și Dobrovăț;

2. peste 10 activități de educație non-formală cu specific cultural-artistic în cadrul Caravanei
CulturISe, în regim online și offline, pentru elevi
din 3 comunități din mediul rural;

3. 7 sesiuni de introducere în antreprenoriat
cultural și în industrii creative pentru elevi și
studenți, susținute de manageri culturali și specialiști
în diverse subdomenii ale industriilor creative;

4. O consultare publică pe tema Regenerarea culturală
a Iașului prin artă performativă și stradală;

5. două tururi ghidate pentru tineri din afara Iașului, cu
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prilejul Summitului Tinerilor 4.0;

6. Campania „Câte vieți dai cărților tale?” pentru
actualizarea fondului de carte a bibliotecii Școlii
Gimnaziale „Ioanid Romanescu” din satul Voinești;

7. Evenimente CulturISe Café, interviuri cu tineri artiști și
antreprenori creativi;

8. Peste 1000 de evenimente promovate online,
în calendarul rISeUp;

9. 1000 de broșuri CulturISe, materiale de promovare
offline a evenimentelor cultural-artistice și de tineret;

10. o redacție a proiectului care s-a îndeletnicit în ale
scrisului povestind despre noutățile din proiect în
cadrul a 7 articole disponibile pe blogul ICTR.

7

Prioritate #2

Antreprenoriat în industrii
creative
Nume proiect: Tineri Antreprenori în industrii creative ,,Tu când te lansezi? Hai anul ăsta”
Ne dorim o comunitate în care tinerii să găsească sprijinul necesar pentru a-și valorifica potențialul
creativ. Credem că accesul la educație și conectarea acestora cu actorii potriviți îi va determina să
dezvolte un ecosistem de antreprenoriat local, capabil să inspire tinerii în a se autodepăși.

Perioadă de desfășurare: august — decembrie 2019

Implementat de:

Finanțat de Primăria Municipiului Iași, din fonduri publice
nerambursabile în baza legii 350/2005
~ 53.000 de lei

Acțiuni și rezultate:
1. 17 prezentări interactive;

7. 3 sesiuni mentorate;

2. 20 de parteneri implicați (licee, facultăți,

8. 1 rețea de suport și mentorat formată din

ONG-uri);
3. 14 mentori;

9. 1 concurs de evaluare a business-urilor create;

4. 17 ambasadori;

10. 8 echipe de antreprenori aspiranți înscrise

5. 3 bootcamp-uri de formare facilitate de
antreprenori locali;
6. 15 echipe formate în cadrul bootcamp-urilor;
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peste 25 de antreprenori;

în concurs.
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Prioritate #3

Iași - Oraș Policentric
Iași - oraș policentric a promovat spiritul tânăr al orașului Iași creând spații tinere prin artă stradală.
Promovarea și susținerea tinerilor artiști stradali la nivel local și național este principiul care a ghidat
fiecare acțiune de revitalizare prin muralism. A adunat tineri iubitori de muzică dar și artiști locali creând
astfel punți între generații și diverse forme de artă, într-un proces de promovare a culturii urbane din Iași.
Astfel, proiectul a creat micro-comunități și a adus împreună oameni pasionați de artă, funcționând ca
un climat de exersare și realizare a pasiunilor tinerilor din Iași.

Perioadă de desfășurare: august 2019 — noiembrie 2020

Implementat de:

Finanțat de Primăria Municipiului Iași, din fonduri
publice nerambursabile în baza legii 350/2005

Finanțat de

~ 96.796 lei

~7.000 lei

Acțiuni și rezultate:
1. 5 ateliere în centrele de cartier (Nicolina, Alexandru
cel Bun, Tătărași, Păcurari, Frumoasa);
2. 8 concerte în cartiere implicarea a minim 10 tineri
artiști locali;
3. o zi dedicată târgului de voluntariat și a promovării
lecturii în timpul liber;
4. 1 ecologizare;

5. 4 picturi murale în următoarele locații:
1) Piramida lui Dubeț;
2) Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Corp B;
3) Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” – Corp A;
4) Peretele din spate a clădirii situate pe strada Strada Octav
Botez, nr. 7 vis-a-vis de Spitalul de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva” ;
5) Peretele din spatele Palatului Copiilor din Copou ;
6) Peretele Pavilionului 2 Garaj de la Serviciul Voluntar de
Ambulanță Iași ;
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Prioritate #5

Transparență decizională și
participare activă
rISe to VOTE! a facilitat identificarea nevoilor tinerilor prin documentarea interesului acestora cu privire
la aspecte din sfera electorală și politico-administrativă. Răspunzând necesităților analizate, proiectul
a împuternicit tinerii prin activități interactive și resurse vizuale online, concentrate asupra informării,
învățării și stimulării tinerilor să participe la vot. La nivel regiunii de N-E a României, prin campania de
promovare și înscriere a observatorilor independenți, s-a realizat monitorizarea cadrului legal de
desfășurare a alegerilor locale și prezidențiale. Proiectul a avut un impact direct asupra tinerilor, prin
aprofundarea cunoștințelor din domeniile electoral, politic și administrativ.

Campania rISe to VOTE! & Haidi uăi la vot!
Perioadă de desfășurare: septembrie 2019 — decembrie 2020

Implementat de:

Finanțat de: Raiffeisen Bank

~ 50.000 de lei
Acțiuni și rezultate:
1. 11 ateliere de educație electorală au fost
desfășurate în 5 unități de învățământ

dedicat înțelegerii stării de fapt a tinerilor în

preuniversitar și 5 centre de cartier;

contextul pandemic și a interesului acestora

2. Campanie offline de încurajare a tinerilor să
voteze la alegerile prezidențiale prin

față de procesul electoral;
6. Campania online „Haidi, uăi, la vot!”

distribuirea a 5000 mesaje motivaționale în

care a stimulat, prin ilustrații și animații,

mijloacele de transport în comun din Iași;

peste 100 000 de interacțiuni în procesul de

3. 32 de observatori interni implicați în

informare și încurajare a tinerilor să se

monitorizarea proceselor electorale ale

implice în demersul electoral al alegerilor

alegerilor prezidențiale, respectiv locale, în

locale. Campania a fost creată urmărind

parteneriat cu Fiecare Vot (2019) și Funky

nevoile de îndrumare și informare identificate

Citizens (2020)

în cadrul sondajului online, cu privire la dreptul

4. Documentarea experiențelor observatorilor
interni prin articole publicate pe site-ul ICTR;
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5. Un sondaj online cu peste 400 respondenți,

la vot;
7. Informarea tinerilor în legătură cu alegerile
parlamentare printr-un joc interactiv în cadrul
festivalului GFEST.
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Prioritate #4

rISeUp Nord-Est
Componenta regională a Programului ICTR s-a născut din dorința de coalizare a structurilor de tineret din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în vederea construirii unui cadru coerent de împărtășire a exemplelor de
bună practică. În 2019 și 2020, am reușit să creăm primul mecanism de coagulare și colaborare la nivelul
unei regiuni de dezvoltare a României, prin rețeaua de organizații de tineret din care fac parte astăzi peste
85 de ONGT-uri.

Perioadă de desfășurare: septembrie 2019 - decembrie 2020

Implementat de:

Finanțat prin Programul Start ONG, program finanțat de Kaufland România
și implementat de Asociația Act for Tomorrow
~ 96.762 de lei (2019 și 2020)
Acțiuni și rezultate:
1. Conferința Regională de Tineret rISeUp N-E 1.0
(2019) cu 49 de organizații de tineret din
regiunea N-E participante și formarea primei
rețele regionale de tineret;
2. Promovarea obiectivului european de tineret

județe din Nord-Estul României;
5. Ediția a II-a a Conferinței Regionale de Tineret
rISeUp N-E 2.0 (2020) - varianta online în
cadrul căreia am reconectat liderii de tineret

„Spații pentru tineri și participare pentru toți” prin

de la nivel regional în vederea dezvoltării unor

5 ateliere în cartierele ieșene, la care au partici-

planuri de acțiune locală pentru fiecare județ,

pat peste 240 de tineri;

care să conțină măsuri de sprijin pentru tineri și

3. Caravana rISeUp N-E, cu peste 19 întâlniri
strategice cu ONGT-uri din: Vaslui, Bacău,
Neamț, Botoșani, Suceava în care am promovat
programul Capitala Tineretului din România și
am diseminat studiul pe baza căruia s-a
fundamentat Rezoluția Tinerilor din N-E;
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consultare a peste 1270 de tineri din cele șase

pe care autoritățile să le implementeze împreună
cu comunitatea;
6. Peste 100 de organizații, instituții și companii
implicate în procesul de dezvoltare a rețelei;
7. 3 Traininguri de lobby și advocacy în Botoșani,
Suceava, Neamț în vederea dezvoltării planurilor

4. Realizarea primei Rezoluții a Tinerilor din

locale și a măsurilor concrete de acțiune ce pot

Regiunea de Dezvoltare N-E a României,

fi adoptate de autorități pentru a veni în sprijinul

formulată în urma unui amplu proces de

tinerilor.
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Politici Publice
Rezoluția Tinerilor din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est a României (2019)
Rezoluția reprezintă elementul de politică publică din cadrul priorității rISeUp Nord-Est și conține un
raport de cercetare care descrie situația tinerilor din regiunea noastră. Acest document este rezultatul
unui studiu, în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, implementat în perioada 15
noiembrie - 8 decembrie 2019 de către FONTIS alături de Consiliul Tineretului din România și 52 de
organizații de și pentru tineret din cele 6 județe ale regiunii (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui). Pe lângă o diagnoză a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Rezoluția Tinerilor are și rolul de a pregăti
pachetul de propuneri pe care sectorul de tineret din cele 6 județe îl va avea în contextul realizării
următoarei Strategii Naționale de Tineret, actuala strategie expirând în acest an.

Strategia de Tineret a Municipiului Iași (2020)
A doua componentă din zona politicilor publice de tineret, asumată în cadrul Programului „Iași Capitala Tineretului din România 2019-2020”, o reprezintă chiar Strategia de Tineret a Municipiului Iași.
Implicarea masivă a organizațiilor de tineret, a Administrației Publice Locale și a altor instituții importante
ale orașului nostru în Programul ICTR crează premisele ca până la finalul mandatului de Capitală a
Tineretului din România să putem avea o propunere de strategie care să fie pusă pe masa Consiliului
Local Iași spre dezbatere și adoptare. Până în acest moment au fost realizate 5 consultări publice cu
reprezentanți ai sectorului academic, ai instituțiilor care desfășoară activități în special dedicate tinerilor
și cu reprezentanți ai mediului ONG. Totodată, au fost dezvoltare două instrumente de consultare online.
Aceste consultări stau la baza studiului de fundamentare al viitoarei strategii, ce va fi adoptată până
la finalul anului 2020.
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Rezoluția Tinerilor din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est a României

19

Infrastructură de Tineret
1. Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS

este structura

reprezentativă de tineret din județul Iași, înființată în aprilie 2019. În prezent, FONTIS numără 33 de
structuri de și pentru tineret din județ, fiind în acel moment cea mai mare structură de tineret la nivelul unui
județ din România, care implementează un Program de Capitală a Tineretului din România. FONTIS a fost
primul obiectiv atins din Programul ICTR, federația având, pe lângă rolul de vehicul juridic necesar pentru
implementarea Programului, rolul de platformă a ONGT-urilor din Iași responsabilă să pună bazele
reprezentării tinerilor ieșeni în raport cu autoritățile locale, județene și chiar naționale.

Viziunea FONTIS este un oraș în care implicarea voluntară a fiecărui tânăr este recunoscută, apreciată
și dezvoltă într-un mod ireversibil sentimentul de apartenență față de comunitate.

Misiunea FONTIS este mobilizarea tinerilor, ONGT-urilor, instituțiilor publice și private, în vederea
implicării active pentru dezvoltarea armonioasă a orașului Iași ca un spațiu modern, atractiv, cu accent pe
identitate și apartenență, consum rațional de resurse și politici publice integrate în conformitate cu
nevoile tinerilor.

Scopul FONTIS este investirea în tineret și studenți pentru o dezvoltare urbană sustenabilă
și responsabilă, susținerea comunităților de tineri și studenți din Iași.
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Centrul pentru Tineret
2. Centrul pentru Tineret reprezintă mai mult decât un spațiu de interacțiune. Acesta are un puternic
rol de dezvoltare a tinerilor și a activităților de tineret, de promovare a voluntariatului și de facilitare a
accesului tinerilor la diverse forme de consiliere, elemente necesare în formarea și dezvoltarea personală și
profesională a acestora. De asemenea, resursele Centrului de Tineret pot contribui la dezvoltarea
organizațiilor tinere sau pot răspunde prin soluții punctuale la nevoile ONGT-urilor din
comunitatea ieșeană. Centrul pentru Tineret reprezintă principalul element de infrastructură de
tineret ce va fi construit într-un parteneriat public-privat între Primăria Municipiului Iași și clusterul
de companii din industriile creative „Made din Iasi”.
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Infrastructură de Tineret
3. Reabilitarea Bibliotecii Școlare din Dobrovăț, împreună cu A+noima vine pe fondul nevoilor
de investiție în infrastructura școlară și de tineret din mediul rural, identificată de echipa CulturISe la
Dobrovăț. Proiectul urmărește transformarea bibliotecii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare și Sfânt”
dintr-o sală dezafectată în spațiu educațional modern, cu facilități necesare învățării și predării pe care
clasele tradiționale nu le au integrate. Gândit în contextul redefinirii interacțiunii școlare impusă de
situația pandemică, noul spațiu va îndeplini două roluri: cel de bibliotecă și cel de spațiu educațional
flexibil, care poate găzdui activități de educație non-formală sau ore care necesită un cadru informal.
Proiectul va fi implementat în parteneriat cu atelierul de arhitectură A+noima și Școala din Dobrovăț,
prin atragere de fonduri din mediul privat.

22

Evenimente cheie
Martie 2019
1. Caravana rISeUp s-a desfășurat în 10 orașe din România (Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea,
Timișoara, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Galați, Roman și Bacău) și a avut ca obiectiv transferul de cunoștințe
între fostele capitale de tineret dar și promovarea programului Capitala Tineretului din România, în orașele
care nu au deținut acest titlu, încă.
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Evenimente cheie
Mai 2019
2. Lansare Tramvaiul Tinerilor pictat de tinerii de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”
(Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi) și Facultatea de Arte Vizuale și Design (Universitatea
Națională de Arte “George Enescu” Iasi), coordonați de Asociaţia Pasionaţilor de Transport Public Tramclub
Iaşi.
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Evenimente cheie
Octombrie 2019
3. Summitul Tinerilor este organizat anual în fiecare oraș care deține titlul de Capitala Tineretului
din România. Ediția 4.0 a fost organizat în perioada 23-26 octombrie 2019, de Federația Organizațiilor
Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS), împreună cu Guvernanța Capitalelor Tineretului
(Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și BCR) și co-finanțat de
Primăria Municipiului Iași, sub sloganul „Imaginează! Crede! Revoluționează!”.
Ediția din 2019 a propus trei direcții la nivel de activități – latura informativă, formativă și cea recreativă,
participanții putând alege între activități precum sesiuni plenare, mese rotunde și ateliere tematice centrate pe cele 4 teme de discuție, dar și activități de tip workshop centrate pe practică și skill-building.
Participanții au avut șansa de a alege din peste 55 de ateliere, având ocazia de a-și contura propria
agendă în funcție de interesele personale și cele profesionale.
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Evenimente cheie
Octombrie 2019
4. Campania „Cunoaște-ți Candidatul” a fost inițiată în contextul Alegerilor Prezidențiale din
toamna anului 2019, aceasta propunându-și să aducă nevoile, curiozitățile și aspirațiile tinerilor în atenția
candidaților înscriși în cursa electorală. Prima dezbatere s-a desfășurat pe 20 octombrie 2019, unde
tinerii au avut ocazia să se întâlnească cu Dan Barna, iar a doua dezbatere, din 26 octombrie 2019,
i-a adus în fața tinerilor pe candidații Theodor Paleologu și Kelemen Hunor. Campania a fost inițiată
de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași, Consiliul Tineretului din România,
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Național al Elevilor și partenerii din
Guvernanța pentru Capitala Tineretului din România – Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și
Banca Comercială Română.
În 2020, campania a continuat în parteneriat cu Funky Citizens, printr-o serie de interviuri live, în cadrul
„Buletin de Iași”.
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Evenimente Partenere
Lista evenimentelor desfășurate cu implicarea sau susținerea echipei
„Iași - Capitala Tineretului din România 2019-2020”
1. Belgian Week Iași 1-4 aprilie 2019
2. Gala Elevului Reprezentant, ediția a II-a 31 mai 2019
3. Vizita Sanctității Sale, Papa Francisco la Iași 01 iunie 2019
4. Concordia. Proiecte Sociale 4-6 iunie 2019
5. Street Delivery Iași 14-16 iunie 2019
6. Școala de Vară pentru Elevi - SummerIS 18-28 iulie 2019
7. Adunarea Generală a Consiliul Național al Elevilor 27-30 iulie
8. Campionatul European de Tineret de Scrabble - YES! 10-11 august 2019
9. Festivalul Zilele Nordului 16-18 august 2019
10. Festivalul Afterhills 24 august 2019 - 1 septembrie 2019
11. Iașul fără mașini, mergi cu noi! 22 septembrie 2019
12. Social Biking Challenge 22 septembrie 2019
13. CIVIC Bike în Iași, Orașul Bicicletelor 22 septembrie 2019
14. Festivalul G-Fest Iași 26 septembrie 2019
15. Art in the Street Iași 29 septembrie 2019
16. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași 2-6 octombrie 2019
17. Crosul Companiilor B2Run Iași powered by Kaufland 6 octombrie 2019
18. Cronicari Digitali 18 octombrie 2019
19. Colectăm Selectiv 15 noiembrie 2019
20. Sărbătorile de Iarnă ale Iașului 30 noiembrie 2019 - 1 decembrie 2019
21. Celebrarea a 50 de ani de la înfrățirea orașelor Poitiers, Franța și Iași, România 1 decembrie 2019
22. Părinte de arhitect 16 februarie 2020
23. Lansare Educhance - Oferă șanse la educație tuturor copiilor 15 iunie 2020
24. Școala Educhance - Lecții de competențe digitale 27 iulie 2020
25. Talking withouth borders 22 august 2020
26. Street Delivery Iași 11 - 13 septembrie 2020
27. Candidații la Consiliul Local Iași, în dialog cu ONG-urile 19 septembrie 2020
28. #ÎțiPictămȘcoala 6 octombrie 2020
29. Festivalul GFest - ediția #IX 16 - 18 octombrie 2020
30. Stereophonic 24 octombrie 2020
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Actori implicați
Instituții publice
•

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

•

Muzeul Național al Literaturii Române

•

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

•

Galeriile de Artă Victoria

•

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T.

•

Salubris SA

Popa” din Iași

•

Poliția Locală Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină

•

Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

•

Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

•
•

Universitatea Națională de Arte „George Enescu”
din Iași

Iași
•

Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din

•

Universitatea Apollonia din Iași

Voinești

•

Inspectoratul Școlar Județean

•

Şcoala Profesională „Ionel Teodoreanu” Victoria

•

Ministerul Tineretului și Sportului din România

•

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt”

•

Casa de Cultură a Studenților

•

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret

•

Colegiul Economic Administrativ Iași

•

Agenția Națională pentru Programe Comunitare

•

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași

în Domeniul Educației și Formării Profesionale

•

Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iași

•

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

•

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

•

Ambasada Franței în România

•

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”

•

Institutul Francez din România

•

Primăria Dobrovăț

•

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

•

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) -

•

Compania de Transport Public din Iași

•

Teatrul Național din Iași

•

Ateneul Național din Iași

•

Bibllioteca Central Universitară „Mihai Eminescu”

din Dobrovăț

Filiala Iași
•

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
„Sf. Parascheva” din Iași

din Iași
•

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iași

•

Complexul Muzeal Național Moldova

•

Muzeul Municipal din Iași
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Actori implicați
Parteneri pivați
•

Colegiul Sfântul Nicolae din Iași

•

Dopo Poco

•

Cromatic Studios

•

Romconfort

•

Kaufland România

•

Jassyro Coffee Shop

•

Raiffeisen Bank

•

Lee’s Catering

•

Nestle România

•

Cafeneaua Piața Unirii

•

Centrul de evenimente AGORA

•

Afterhills

•

Hotel Internațional

•

Fundația Cărturești

•

Hotel Bellaria

•

Continental Iași

•

Hub 932

•

Clusterul „Made in Iași”

•

Thin Slices

•

Retro Café

•

Promer Group

•

Bistro La Noi

•

Fabrica de Print

•

Fika

•

Acord Travel

•

Sage Cafe

•

Acord School

•

Red Pipes

•

European Youth Card

•

Bindu

•

Vitamin Aqua

•

Tafrali

•

Fab Lab Iași

•

Acaju

•

Clever Taxi

•

A+noima

•

Colorex

•

Discover Iași

•

Molotow

•

Librăria Art+ Design

•

Bicycle Hostel

•

Panere

•

Rubik Hub

•

Aeroportul Internațional Iași

•

Conduent

Parteneri Media
•

TVR Iași

•

ProTV Iași

•

Radio Iași

•

Viva FM

•

Iași TV Life

•

Radio Hit

•

TeleM Iași

•

inOras.ro Iași

30

Actori implicați
Structuri de Tineret
De la nivel local
•

Asociația Studenților Francofoni din Iași

•

Liga Studentilor de la Geografie

•

Business Without Borders

•

1-2-3 Education

•

Asociația MIRA

•

Junior Chamber International Iași

•

PRIME Iași

•

AEGEE Iași

•

Societatea Studenților Mediciniști din Iași

•

AIESEC Iași

•

Societatea Studenților Stomatologi din Iași

•

ARTIUM Iași

•

Societatea Studenților Farmaciști din Iași

•

Asociația Studenților Bioingineri din Iași

•

Asociația Moldavia

•

Asociația Studenților Chimiști Ieșeni

•

Asociația TERIS

•

Asociația Studenților Contabili din Iași

•

Asociația CIVICA

•

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români -

•

Asociația TramClub Iași

filiala Iași

•

Institutul Cultural Independent

•

Asociația Studenților la Drept - UAIC Iași

•

Asociația Calemis

•

Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni

•

Asociația Dianthis

•

Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi din Iași

•

Asociația ArtCivica

•

Asociația Studenților Veterinari din Iași

•

Europe Direct

•

Asociația Tinerilor Ieșeni

•

Asociația Comunitatea Vie

•

Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor din

•

Asociația Teatru Fix

Iași

•

Asociația Mai Bine

•

Asociația Tineretul Ortodox Român din Iași

•

Asociația AsNatura

•

Consiliul Județean al Elevilor Iași

•

Federația Română de Scrabble

•

Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale

•

Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Iași

din Iași

•

AltIași

•

Asociația E-Team Pshychology

•

Kaps Crew

•

Asociația euRespect

•

Acțiunea Catolică Iași

•

Asociația Gipsy Eye

•

Asociația Studenților Jurnașiști din Iași

•

Grupul de Inițiativă a Studeților Unici

•

Asociația Studenților Arhitecți din Iași

•

Liga Studenților Economiști din Iași

•

Erasmus Student Network

•

Liga Studenților ETH din Iași

și Geologie din Iași
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Actori implicați
Structuri de Tineret
De la nivel regional
•

ARDOR Moldova

•

Asociația JUVENELA

•

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români –

•

Consiliul Județean al Elevilor Neamț

Filiala Bacău

•

Asociația „New York Crew”

•

Asociația Tinerilor din Cleja

•

Asociația „Youth can do it”

•

Cercetașii României – Nicolae Bălcescu

•

Asociația Clubul Sportiv Phoenix

•

Consiliul Județean al Elevilor din Bacău

•

Asociația CREATIVITIES

•

Federația Tinerilor din Bacău

•

Asociația H4H

•

Fundația „Sf. Ioan Bosco”

•

Asociația Juventus

•

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

•

Asociația Studențească FIRESC

•

Insula Cercetașilor Bacău - ONCR

•

Asociația Studenților din Universitatea „Ștefan cel

•

Asociația „Arlechin”

•

Asociația „Mugurelul” Dorohoi

•

Asociația EDU-SAN Botoșani

•

Consiliul Județean al Elevilor din Botoșani

•

Consiliul Județean al Elevilor din Suceava

•

Asociația Județeană de Dans Sportiv Botoșani

•

European Media & Cinematic Community

•

Asociația Județeană Sportul pentru Toți Botoșani

•

Fundația Județeană pentru Tineret Suceava

•

Asociația Lindenfeld

•

Grupul de Inițiativă a Românilor din Basarabia - GIRB

•

Centrul de Plasament „Prietenia”

•

Institutul Bucovina

•

Centrul Județean de Voluntariat

•

Junior Chamber International – Suceava

•

Cercul ecoturistic CAR-PATES Botoșani

•

„Kiwanis Club” Vaslui

•

Organizația MODAS Studio Botoșani

•

Asociația „Urma”

•

Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Botoșani

•

Rădăuțiul Civic

•

Fundația ECO-RO-TIN Botoșani

•

Consiliul Județean al Elevilor din Vaslui

•

Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

•

Organizația „Salvați Copiii”, Filiala Negrești

•

VeDem Just-Voci Botoșani

•

Asociația Cultural Socială Economică Christiana

•

Asociația Aquila Piatra Neamț

•

Asociația Act for Tomorrow

•

Asociația Născută Îngeri Piatra Neamț

•

Consiliul Național al Elevilor din România

•

Asociația „Comunitatea Noastră”

•

Fundația Județeană de Tineret Timiș - FITT

•

Asociația de Sprijin Comunitar Piatra Neamț

•

Centrul Cultural Clujean

•

Asociația Nord

•

Asociația Fapte
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Mare și Sfânt” Suceava - ASUS
•

Centrul de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale – CENRES

De la nivel național

Actori implicați
Artiști
Trupe și artiști vocali

Artiști stradali

•

Alexandra Andreea Ceornei - voce

•

Izzy Izvne

•

Vasile Cimpeanu - chitară și voce

•

Kaps Crew

•

Ionuț Sergiu Gușă - chitară

•

Harcea Pacea

•

Vlad Constantin Minea - chitară bas

•

ILUC

•

Vlad Ciolan - chitară

•

Cristian Scutaru

•

Alexandru Hobincu - percuție

•

Violeta Dalas

•

Dan-Gabriel Prisecariu - chitară și voce

•

Maria Hreniuc

•

Constantin Urzica - chitară și fluiere

•

Bea Hopes

•

Vlad Răuleac - chitară

•

Burok Black

•

Bianca Țurcanu - voce și chitară

•

Ana Nenescu - voce

•

Mădălina Georgiana Tătaru - voce

•

Ștefan - voce și chitară

•

Selena Carază - voce și chitară

•

Ilie Vlad Țurcanu - voce și chitară
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Iași este orașul cu cel mai semnificativ potențial de creștere accelerată în perioada următoare. Aceasta provocare
trebuie rezolvată și construită, mai ales cu ajutorul celor tineri, capabili să gândească un viitor sustenabil pentru
oraș din punct de vedere social, economic și cultural. Capitala Tineretului a fost primul pas. Așteptările mele față de
comunitatea tinerilor din Iași au crescut și sunt sigur că așteptările lor înșiși au crescut. rISeUp Iași!

Ionuț STANIMIR
Director Marketing și Comunicare, BCR

Programul Capitala Tineretului din România este proiectul prin care susținem constant tinerii din România. Ne dorim
să le transmitem că avem încredere în ei și pot conta pe noi.

Nicoleta DELIU
Șef Departament Comunicare
și Afaceri Comunitare, BCR

Poate un tânăr să schimbe lumea? Da. Doar tinerii se pot uni, pot să-și unească ideile și vocile. Treptat, ei pot schimba
comunități, mentalități, orașe. Și, astfel, pot schimba lumea. Asta e ceea ce am văzut la Iași – Capitala Tineretului din
România 2019-2020. Haideți să dăm încredere tinerilor! Ei pot construi o lume mai bună pentru noi toți.

Oana GRĂDINARU
Coordonator Comunicare, BCR
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”

Programul Capitala Tineretului din România creează premisele colaborării eficiente dintre autoritățile publice, mediul
de afaceri și tineri, asigurând contextul dezvoltării acestora, prin oportunitățile de implicare oferite comunității.
Personal, Iași - Capitala Tineretului m-a făcut să cred că „acasă” nu e doar locul în care am copilărit, ci „acasă” pot
deveni chiar comunitățile în care am lucrat și lucrez alături de tineri pentru dezvoltarea lor și a mediului în care
activează, pentru atingerea obiectivelor comune.
Mă bucur că am avut ocazia de a colabora îndeaproape cu echipa ICTR, mai ales în organizarea evenimentului
central al Programului, Summitul Tinerilor 2019 - „Imaginează! Crede! Revoluționează!” și am putut simți astfel energia,
entuziasmul și determinarea lor, dar mai ales spiritul pozitiv pe care nu l-au abandonat în niciun moment.
I-am simțiți ambițioși pe tot parcursul programului, dovadă fiind proiectele originale propuse și inițiativele dezvoltate
în contextul Capitalei Tineretului, precum caravana rISeUp Nord-Est, centrată pe activarea Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est și proiectul „Iași - Oraș Policentric”, baza unor numeroase activități de revitalizare urbană, acestea putând
deveni chiar instrumente și idei ce pot fi lăsate „moștenire” următoarelor ediții ale Capitalei Tineretului din România.

Teodora BALAȘ
Vicepreședintele Consiliului Tineretului
din România

”

Studiul, perseverenţa și dedicarea sunt doar câteva dintre atuurile tinerilor care doresc să contribuie la viitorul oraşului
în care locuiesc. Ne bucurăm să vedem atâtea idei şi proiecte noi, care au ca scop dezvoltarea oraşelor din România şi
mai mult decât atât, care îşi propun să întreprindă astfel de demersuri pe baza colaborării dintre organizaţiile de tineret,
autorităţile publice locale şi mediul privat.

Iașul e în plin proces de valorificare a atuurilor tinerilor din comunitate prin prisma programului „Capitala Tineretului
din România”. Segmentul de tineret din Iași prinde o nouă formă și setează cadrul în care tinerii se vor implica în
comunitate de acum înainte.

”

Tudor OGNER

Președintele Federației Tinerilor din Cluj

Ediția din Iași a Capitalei Tineretului din România creează premisele pentru o dezvoltare pe termen lung a ecosistemului
de tineret din oraș. Orașul a început acest parcurs, dar are o cale lungă de urmat, pentru că un oraș tânăr nu se creează
pe termen scurt, ci se menține și se îmbunătățește permanent. rISeUp este o bună chemare la acțiune, ce a început
să se transforme în acțiune urbană reală, dar care trebuie extinsă, pentru ca toată comunitatea să simtă importanța
tinerilor în viața orașului. Iași va fi peste 20 de ani tot ce își imaginează tinerii săi astăzi. Ceea ce facem astăzi pentru
și împreună cu generația tânără este ceea ce ne imaginăm pentru viitorul orașelor noastre, iar Iași are oportunitatea de
a deveni unul dintre liderii naționali. Depinde de toți actorii implicați dacă reușește să dobândească această calitate în
timpul și ulterior derulării ediției locale a Capitalei Tineretului din România.

András FARKAS
Director Strategic PONT Group

35

36

contact@iasicapitalatineretului.ro
FONTIS
iasicapitalatineretului.ro
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Prioritățile Programului ICTR 2019-2020:

Co-Managerii Programului ICTR 2019-2020:

Guvernanța Programului CTRo:

