
COMUNICAT DE PRESĂ 

Asociația Tineretul Ortodox Român Iași (ATOR Iași) lansează proiectul „Ai rădăcini. 
Tradiția e COOL(tură)!” ce se va desfășura în perioada 15 august - 15 decembrie 2017.  

Finanțat de Primăria Municipiului Iași prin programul pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile în anul 2017 în domeniul cultural, proiectul se va desfășura în parteneriat cu 
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Iași, Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei, Asociația ART-Meșteșugurile Prutului, Asociația COMMUNIO și următoarele licee 
din municipiul Iași: Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic „Miron Costin”. 

Proiectul are ca scop aducerea în prim plan a importanței, frumuseții și valorii 
tradițiilor populare (meșteșuguri, dans popular, cultura tradițională) în rândul tinerilor 
(liceeni, studenți etc.) care sunt în căutarea identității lor și care își pot astfel cunoaște 
rădăcinile.  

Obiectivele proiectului „Ai rădăcini. Tradiția e COOL(tură)!” sunt: 

✓ Păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului și a valorilor culturale tradiționale; 
✓ Promovarea meșteșugurilor și meseriilor tradiționale din zona Iașului; 
✓ Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari în 

asociaţiile non-profit, grupurile de tineret şi comunităţile locale; 
✓ Dezvoltarea curriculei de formare specifice unui atelier de creativitate destinat 

promovării a trei tipuri de cursuri de formare și livrarea a 12 ateliere de creativitate; 

Dintre activitățile proiectului amintim: 

✓ Festivalul Bucuriei prin intermediul căruia tinerii, pasionați de cântecul și 
dansul popular, membri ai diferitelor ansambluri folclorice din zona Iașului vor prezenta 
patrimoniul cultural al zonei Moldovei; 

✓ un Târg al Meșterilor și Meșteșugurilor populare în care meșterii populari 
vor desfășura ateliere demonstrative care să permită interacționarea directă cu tinerii; 

✓ 12 ateliere de creativitate în cadrul celor 4 licee partenere; 
✓ un AtelIEe de cusut straIE de sărbătoare care să aibă ca rezultat coaserea de 

cămăși tradiționale; 
✓ evenimentul „O seară românească” organizat de ASCOR Iași; 
✓ o conferință intitulată „Ai rădăcini. Tradiția e COOL(tură)!„ 

 Prima activitate a proiectului este Festivalul Bucuriei ce va avea loc pe 3 septembrie 
2017, între orele 15:00 – 16:30, în Parcul Expoziției, Copou, desfășurată în cadrul Întâlnirii 
Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi – Iași 2017 (ITO 2017). 

Pentru mai multe informații contactați coordonatorul de proiect: Andreea Gabur, nr de 
telefon: 0742 910 505, E-mail: gabur.andreea@yahoo.com 
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