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Ploiești - Capitala Tineretului! 

 

Asociația EURO SPIRIT anunță lansarea proiectului “Ploiești - Capitala Tineretului”. Acesta își propune pe termen 
scurt, desemnarea Municipiului Ploiesti ca și Capitală Națională a Tineretului în anul 2018 și pe termen mediu 
participarea la compeția prin care se va stabili Capitala Europeană a Tineretului în anul 2021. 

În acest sens lansăm o invitație tuturor structurilor asociative și nu numai din județul Prahova, în scopul organizării 
unei mese rotunde în vederea realizării unui program de activitați prin care să demonstrăm că orașul nostru, merită 
acest titlu. Cei interesați îi așteptăm să ne scrie pe e-mail la adresa: contact@eurospirit.ro.  

Capitala Tineretului din România (www.capitalatineretului.ro), care funcționează pe principii similare cu Capitala 
Europeană a Tineretului (European Youth Capital  - www.europeanyouthcapital.org), este cel mai ambițios program 
național destinat tinerilor, pentru că pune accent 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, și îi pun pe tineri în centrul 
procesului de dezvoltare urbană.  

Anual, 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.  

Caștigarea acestor compeții oferă orașului Ploiești șansa de a se dezvolta și de a iniția proiecte pentru tineri. Avem un 
stadion și un hipodrom nou, avem o Sală a Sporturilor modernizată, 2 parcuri de mari dimensiuni cât și un centru 
multifuncțional pentru tinerii antreprenori, dar nu ne folosim de aceste mijloace extraordinare pentru a ajuta la 
dezvoltarea comunității. 

Asociația EURO SPIRIT înseamnă cultură, educație, formare și comunicare. Combinând toate aceste aspecte, noi 
dorim să creăm tinerilor din Romania cadrul prin care aceștia să participe la o experiență instructivă, practică și 
pozitivă. 

Conform principiului european „unitate în diversitate”, noi promovăm solidaritatea între membrii noștrii, cooperarea 
internațională, dialogul cultural și diversitate de idei și practici. Ne interesează societatea actuală, așadar, încurajăm 
cetățenia activă europeană pentru a contribui la creșterea nivelului de informare asupra problemelor europene de 
actualitate și pentru a motiva tinerii de a se implica civic. 

Prin proiectele noastre, contribuim la familiarizarea tinerilor cu modul de găndire si de viață al altor națiuni, pentru a 
putea respecta diferențele interculturale, pentru a înțelege motivele conflictelor internaționale, dar și pentru a lucra 
în echipă și pentru a dezvolta spiritul de inițiativă. 

Împreună putem pune Ploieștiul pe harta Europei! 
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