
                                                          
  

 

De Ziua Mondială a Tineretului Ortodox se lansează ITO 2017 – 

cel mai mare eveniment dedicat tinerilor ortodocși 
- Comunicat de presă - 

 

 

Joi, 2 februarie 2017, de Ziua Mondială a Tineretului Ortodox, în Sala Iustin Moisescu a 

Centrului Eparhial Iași (din incinta Ansamblului Mitropolitan) va avea loc, începând cu 

ora 15.00, prezentarea celei de-a patra ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor 

Ortodocși (ITO) care se va desfășura în acest an la Iași, în perioada 1-4 septembrie. 

 

ITO 2017 este organizat de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul de Tineret și Asociația 

Studenților Creștin Ortodocși Români (ASCOR) Iași și va avea tema „Tânărul în căutarea 

Libertății”. La evenimentul din această toamnă sunt așteptați 7000 de tineri ortodocși din 

România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Albania, Macedonia, Franța, 

Germania, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Elveția, Turcia, 

Iordania, Siria, dar și de pe continentul african. De asemenea, 550 de tineri vor fi implicați 

ca voluntari în proiect. 

 

Ne propunem ca în ziua de 2 februarie să prezentăm conceptul evenimentului, partenerii 

principali, pagina de internet a evenimentului, filmele de prezentare ale orașului Iași, 

întâlnirea fiind, în același timp, și o invitație adresată tuturor posibililor parteneri de a ni se 

alătura în acest demers de promovare a orașului și a valorilor sale culturale și spirituale, dar și 

de sprijinire a tinerilor în căutările lor. 

 

Timp de 4 zile în perioada 1-4 Septembrie vom organiza în Iași un program complex cu 

numeroase manifestări culturale (vizitarea muzeelor şi a obiectivelor culturale ale oraşului, 

vernisarea de expoziţii: foto, grafică, iconografie, sculptură, Sfânta Liturghie în aer liber), 

artistice (concert public de muzică uşoară, de muzică folk, respectiv de muzică populară), 

educative (conferințe, dezbateri de grup, prezentări tematice diverse, workshop-uri tematice 

stradale, lansări de carte), ecologice (vizite tematice în Grădina Botanică, activităţi specifice 

de descoperire a florei, biodiversitate) şi interactive (film în aer liber, spectacol de muzică 

folk pentru tineri amatori, spectacol de teatru de tineret, dansuri populare, ateliere publice, 

marșul tinereţii)  precum și activități de promovare a spiritualității şi tradiţiilor specifice 

poporului nostru. 

 

Pentru informații legate de eveniment persoana de contact este Gabriela Pipirig, Șef 

Departament Tineret, Arhiepiscopia Iașilor, tel. 0757643611, email:contact@ito2017.ro. 
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