


     Conceptul pe care se bazează programul „Constanța - Capitala  Tineretului
din România 2021-2022” (CCTR 2021-2022) este #ComeToSEAus. Acesta
este un apel la unitate, un apel al tinerilor din Constanța către comunitatea
din care fac parte, către regiunea de dezvoltare SE, către România și Europa.
Unitatea pe care conceptul #ComeToSEAus o imaginează este cea a unei
vaste rețele de colaborare instituțională și comunitară care să pună în centrul
ei problematica tinerilor, singura ce asigură supraviețuirea, afirmarea,
prosperitatea, în definitiv, viitorul. #ComeToSEAus, are la bază atât
potențarea capacității mișcării de tineret constănțene, cât și dezvoltarea
orașului pe parcursul întregului an, a unui oraș ce își evidențiază atuurile
social-culturale, economice printr-o strategie cu, de și pentru tineri. 
         Programul „Constanța - Capitala Tineretului din România 2021-2022” își
asumă ca principală misiune crearea unui spațiu urban și metropolitan
modern, activ, în special prin cooptarea și implicarea tinerilor în proiecte
comunitare de anvergură, în mecanismele de luare a deciziilor, prin
recunoașterea resurselor de vitalitate, de imaginație și voluntariat pe care
segmentul tinerilor constănțeni le pot pune la temelia unei dezvoltări
europene a comunității lor. 
       În vederea implementării programului „Constanța - Capitala Tineretului
din România 2021-2022”, s-a înființat în luna februarie a anului 2020,
Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța.
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              Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret, creat la nivel național, care
funcționează pe principii similare cu cele ale Capitalei Europene a Tineretului (European Youth Capital).
Programul le permite organizațiilor de și pentru tineret să promoveze temele importante pentru categoria
socială pe care o reprezintă. Accentul este pus pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele
românești, în general, și pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. În cadrul
programului, autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu
mediul privat, punând tinerii în centrul procesului de dezvoltare urbană.

         Managementul titlului de Capitala Tineretului din România, crearea și gestionarea cadrului
metodologic, a premiselor pentru existența unui secretariat permanent, a unui juriu independent, dar și
crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești
implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestului titlu, sunt asigurate de Comisia de
Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Partenerii implicați în Comisia de Guvernanță a
programului Capitala Tineretului din România sunt Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor
din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

             Prin intermediul a noi modele de dialog structurat, dar și prin responsabilizarea și mobilizarea
cetățenilor, programul își propune să aducă o contribuție semnificativă în procesul de armonizare a
diversității locale din România, reușind, în același timp, să-i păstreze identitatea. Odată cu depunerea
candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România, orașele care se înscriu în competiție se
angajează să creeze un cadru de dialog permanent cu tinerii, nu doar pe perioada desfășurării
concursului, ci și după încheierea acestuia. Cu fiecare oraș care va deține titlul de Capitala Tineretului din
România, acest cadru se va transforma într-unul cu impact național, cu beneficii pe termen lung asupra
țării noastre. Astfel, Capitala Tineretului din România poate deveni cel mai eficient instrument de
mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe
nevoile și obiectivele reale ale tinerilor. 

       Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în
dezvoltarea orașelor în care trăiesc vor duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune: tinerii
vor deveni cetățeni activi, responsabili, productivi și loiali față de comunitatea locală din care fac parte.
Mai mult, prin încurajarea unei guvernări transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea
principiului de asociativitate și incluziune, programul își propunere să genereze o deschidere mai mare
către o colaborare intersectorială între orașele din România.

            Programul Capitala Tineretului din România a fost lansat în anul 2016. Începând cu data de 2
mai 2021, titlul va fi deținut de către orașul Constanța. Anterior capitalele tineretului din România au
fost: Iași (2019-2020), Baia Mare (2018-2019) Bacău (2017-2018) și Timișoara (2016-2017). Ediția din
2017 a programului s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Klaus Iohannis.
Începând din anul 2016, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de
Capitala Tineretului din România și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în
pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. Titlul de Capitala Tineretului din
România dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în
proiecte de dezvoltare concrete, cu participarea activă a tinerilor. 

Guvernanța programului Capitala Tineretului din România:
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Campania de donații „Safety Kit pentru Educație”
a avut ca scop achiziționarea de materiale
igienico-sanitare (măști, mănuși, dezinfectant etc.)
și distribuirea acestora în rândul elevilor din anii
terminali (clasele a VIII-a și a XII-a) din județul
Constanța.

Safety Kit

pentru Educatie

Proiectul organizat în parteneriat cu Asociația Youth
Vision și finanțat prin Corpul European de
Solidaritate, desfășoară urmatoarele activități: atelier
de dans și creație, atelier de tip teambuilding, atelier
pentru project management, consultări pe strategia
de tineret, treasure hunt, atelier de comunicare și
leadership, atelier de promovare al interculturalității
etc.

Youth hub for youth

capital - feel more

european!”

Proiectul organizat în parteneriat cu Asociația
Youth Vision și finanțat prin programul Erasmus+
include următoarele evenimente: consultări cu
organizațiile și instituțiile de tineret locale, Job
Shadowing în Portugalia pentru tineri, dezvoltarea
unei platforme și a unei aplicații dedicate tinerilor
și lucrătorilor de tineret.

Proiectul de tip treasure hunt, finanțat din surse
private, a fost organizat pentru tinerii din Constanța,
în vederea explorării mai multor zone din oraș.

04/2020 – 06/2020

02/2020 – prezent

Shape Your

Future

01/2020 – prezent

ComeToHunt

with us

06/2020

,



Proiectul organizat în parteneriat cu Asociația Youth
Vision și finanțat prin Corpul European de Solidaritate
desfășoară urmatoarele activități: ateliere de
educație non-formală, podcast-uri cu FONT și
webinarii cu studenții din cadrul Asociației Studenților
Mediciniști și Tinerilor Medici din Constanța.

 #ComeToSEAus - Program

for inclusive education

and private life

Proiect realizat integral din surse de finanțare
private, care vizează dezvoltarea unui piațete, prin
amplasarea unor construcții temporare, a unor
elemente de mobilier urban și a unor containere,
având scopul de a genera un spațiu destinat tinerilor
la cele mai înalte standarde și care să susțină noul
flux de pietoni, asigurând totodată dezvoltarea și
animarea zonei turistice.

Come to Upgrade

Your City

Proiectul organizat din surse private, a adus pe
scenă, în fața plublicului, 4 momente artistice
realizate exclusiv de tineri constănțeni, promovând
astfel tinerele talente, într-o manieră COOL,
respectând toate restricțiile pandemice.

Evenimente organizate din surse de finanțare
private, unde am avut ca invitați 2 speakeri, care au
discutat despre procesul de vot și au oferit tinerilor
informații valoroase, dar și o discuție de tip Exit Poll
pe tema alegerilor parlamentare.

09/2020 – prezent

09/2020 – în curs

#ComeToSEAusCOOL

Acoustic Edition

08/2020

#ComeToSEAus

Debate

09/2020



Proiectul organizat din surse de finanțare private,
desfășurat în parteneriat cu Teatrul de Stat din
Constanța, a avut drept scop marcarea Zilei Culturii.
În cadrul acestuia, 8 echipe de tineri debateri au
adus tema culturii în actualitate, prin prezentarea
unor viziuni proprii, cu o largă acoperire din punct de
vedere artistic și temporal.

COOLtură 

vs.

CULTură

Este un proiect câștigat în urma concursului public
desfășurat de Direcția Județeană de Tineret din
Constanța (DJST Constanța). Acesta s-a desfășurat
sub forma unui program de tip Școală de Toamnă
online, care pe de o parte a avut drept scop formarea
echipei CCTR în domeniul educației non-formale, dar
și crearea unei rețele de tineri, pentru a facilita
desfășurarea acțiunilor de voluntariat, a proiectelor și
a participării active în luarea deciziilor care îi vizează.

Come To Improve

Yourself

Proiectul organizat din surse private a adus un
element de coolness în rândul tinerilor, la sfârșitul
sezonului estival. Zeci de copii, tineri, dansatori
profesioniști, dar și amatori au fost parte a unui
inedit flashmob, realizat pe celebra melodie
„Jereusalema”.

01/2021

11/2020

#ComeToSEAusCOOL

Flashmob Edition

10/2020

Producția audio „Coffee Talks” este primul podcast cu
și despre tineri din țara noastră, finanțat exclusiv din
fonduri private.

PODCAST

„Coffee Talks”

12/2020 - în curs





ACESTA ESTE UN PRIM PAS CĂTRE

EUROPEAN YOUTH CAPITAL :)




