
 

 

Ofertă activități de voluntariat pentru anul universitar 2019-2020 

 

 

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-

guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații membre și peste 29 de ani de activitate 

neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României. 

Casa Tineretului din Timișoara (str. Arieș nr. 19) este casa FITT, spațiu în care aceasta își desfășoară 

activitatea, fiind singurul centru de tineret din România, recunoscut de Consiliul Europei și unul dintre cele 

treisprezece astfel de entități de pe întregul continent. 

 

De ce să fii voluntar FITT? 

Pentru a te bucura de un mediu de lucru tânăr, dinamic și activ, pentru a te bucura de șansa de a iniția, 

de a implementa și de a te implica în dezvoltarea de activități, evenimente sau proiecte pentru tinerii din 

Timișoara, din județul Timiș, din toată țara sau din lume, pentru a beneficia de un context propice dezvoltării 

numeroaselor competențe ca organizare de evenimente, lucru în echipă, comunicare într-o limbă străină, 

competențe de învățare, interpersonale și civice sau înțelegere și exprimare culturală. 

 

Programele și activitățile implementate de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) se întind pe 

o largă paletă, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie 

active și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național. 

Recent, FITT a inaugurat noi spații dedicate tinerilor și comunității, În Spatele Casei, care găzduiesc 

evenimente culturale, educaționale, de dezvoltare, de petrecere a timpului liber, evenimente în a căror 

organizare te poți implica și tu, astfel:  

• grădină de vară pentru evenimente – care găzduiește concerte, workshopuri, întâlniri informale; 

• un studio de teatru – amenajat într-un fost garaj, pregătit pentru găzduirea spectacolelor de teatru, 

dar și a altor evenimente ca dezbateri, conferințe, workshopuri; 

• o galerie de artă – într-un spațiu neconvențional, unde tinerii artiști expun lucrări artistice, picturi, 

desene, sculpturi; 

• un studio de artă, un spațiu prietenos tinerilor artiști, pasionați de pictură sau ceramică. 

Pentru că știm că voi, studenții, nu locuiți doar în Complexul Studențesc, în vara anului 2019, FITT a 

inaugurat, împreună cu peste 100 de tineri voluntari internaționali și naționali, 5 centre de tineret în cartierele 

timișorene (Lipovei, Calea Martirilor, Șagului, Fratelia și Calea Aradului), pentru tinerii din Timișoara și pentru 

libera exprimare a acestora. De la activități artistice (piese de teatru, mini-concerte) la activități de dezvoltare 



 

 

personală sau profesională (workshopuri, traininguri), cele 5 centre de tineret pot găzdui evenimente 

implementate pentru sau chiar de tinerii din oraș.  

 

Totodată, FITT implementează proiecte, în a căror organizare, implicarea voluntarilor este importantă, 
proiecte ca: 

Timișoara Creativă 

Proiectul își propune creșterea gradului de implicare a artiștilor din Timișoara în activitatea civică locală, 
în vederea dezvoltării de activități artistice participative destinate cetățenilor din oraș. Astfel, se urmărește 
organizarea unui proces participativ de alocare a unei mici fracțiuni din bugetul local în patru pași simpli:  

(1) promovarea inițiativei de bugetare sub formă de premiu a ideilor artiștilor/tinerilor artiști locali 
din aria artelor participative; 

(2) primirea de propuneri de proiecte pentru cetățeni și comunitate de la artiști locali sau tineri 
artiști; 

(3) votarea celor mai bune proiecte artistice participative de către cetățenii Timișoarei; 
(4) premierea proiectelor câștigătoare cu până la 4000 de lei fiecare, în vederea implementării lor. 
 

Hai în Capitală! 

Proiectul „Hai în capitală!” se bazează în primul rând pe organizarea de evenimente constant într-un 
spațiu nonconformist și de a susține tinerii artiști din întreaga țară prin crearea cadrului în care ei se pot exprima 
- Timișoara Capitala Europeană a Culturii - având la dispoziție infrastructură, tehnică și cel mai important 
organizarea completă a evenimentelor, fiind promovate pentru publicul timișorean, dar și locuitori din alte 
orașe sau turiști.  

După cum spune și numele, proiectul își propune aducerea în Capitala Culturii trupe de teatru, trupe de 
muzică și artiști de arte vizuale din țară debutanți care să se poată exprima artistic în capitala culturală, 
Timișoara 2021. 

 

Com’On Timișoara  

Prin intermediul proiectului, tinerii dobândesc deprinderi care le vor permite implicarea în procesul 
decizional, mai precis aspectele legate de dezvoltarea și planificarea dezvoltării comunității în cadrul căreia 
locuiesc, studiază ori își derulează activitățile zilnice, din punct de vedere al politicilor publice locale din mai multe 
domenii care îi privesc. 

Mai exact, proiectul își propune, la fel ca Timișoara creativă, organizarea unui proces participativ de 
alocare a unei mici fracțiuni din bugetul local în patru pași simpli:  

(1) promovarea inițiativei de bugetare participativă,  
(2) primirea de propuneri de proiecte pentru tineri și comunitate de la tineri organizați în grupuri 

informale de inițiativă, 



 

 

(3) votarea celor mai bune proiecte de către publicul timișorean, 
(4) premierea proiectelor câștigătoare cu 2000 de lei fiecare, în vederea implementării lor. 

 

Cartierul nostru 

Proiectul își propune să realizeze activități cu tinerii în 6 cartiere din Timișoara: Ronaț, Modern, Solventul, 
Traian, Freidorf și Girocului. Principalul scop al proiectului este realizarea unei activități sustenabile prin care 
tinerii din cartiere să ajungă să inițieze și implementeze propriile idei de activități la ei în comunitate.  

 

TiME to Rock  

Proiectul presupune realizarea unui festival interdisciplinar (muzică, teatru și arte vizuale), invitând trupe 
muzicale (rock, alternativ și derivate) din țară, trupe muzicale internaționale, trupe de teatru independente și de 
la teatre naționale și a unor artiști vizuali (pictură, ceramică, arhitectură. Festivalul va dura 3 zile și are ca principal 
scop promovarea consumului de cultură. 

 
 
 
Pentru a fi la curent cu activitatea noastră și pentru a obține mai multe detalii despre oportunitățile de 
voluntariat, vă așteptăm pe: 

Facebook: FITT Timisoara 

Instagram: fitt_timisoara 

Site: www.fitt.ro 

 

 

        

 

 

 

 
 
 


