Sîngerei - Capitala Tineretului 2015
Fiecare om îşi are baştina sa – acel colţ de rai purtat în suflet indiferent, de
locul aflării. Azi,fiind una din tinerele oraşului participantă la înmînarea
premiului Capitala Tineretului 2015, voi vorbi despre oraşul meu Sîngerei , o
aşezare pitorească din Nordul Moldovei, scăldat de apele rîului Ciuluc, cu
oameni harnici şi gospodari care îşi iubesc baştina şi tradiţiile .
Tinerii din Sîngerei se încadrează în diverse activităţi în cadrul centrelor care
funcţionează, oferindu-le posibilitatea de a-şi manifesta abilităţile .
În oraş activează 3 licee , unul fiind liceu clasic, purtîndu-i numele marelui
poet Mihai Eminescu . Ca o tînără cu aspiraţii mari , vreau să zic că sunt mîndră
că activez în acest liceu, fiind şi şefă de promoţie. Azi , 15 ianuarie ,tradiţioonal
pentru instituţia noastră, în faţa bustului v-om omagia ziua de naştere a marelui
geniu prin mesaje, recital de poezii şi cîntece. La fel în faţa bustului, eminenţii
liceului, 16 la număr , vor primi bursa binemeritată , oferită de Asociaţia
Părinţilor „ Mihai Eminescu ”.
În afara orelor de curs , noi , tinerii din Sîngerei avem posibilitatea de a ne
încadra într-un şir de activităţi în centrele de agrement din oraş. Unul din ele
este Centrul de Creaţie şi Agrement unde tinerii capătă abilităţi muzicale, de
croitorie, croşetare , împletitul în lozie şi altele ;
- Un alt domeniu de activitate este Şcoala de Arte ,,Mihai Dolgan,, unde
elevii capătă cunoştinţe în domeniul muzicii, picturii.
- Centrul de resurse pentru tineret ,, Progres,, oferă posibilitatea de a
căpăta deprinderi în domeniul de voluntariat, servicii de activism civic,
animarea timpului liber ş.a.
- La Centrul Prietenos Tinerilor tinerii au posibilitatea de a se documenta
despre un mod sănătos de viaţă.
- Biblioteca orăşenească este un alt centru pentru tineri înzestrată cu
tehnologii informaţionale unde aceştea au posibilitatea să se informeze
cu cele necesare;
- Şcoala sportivă din oraş cuprinde activităţi pentru dezvoltarea tinerilor în
domeniul tenisului de masă, judo, haltere;
- Un alt centru de activitate pentru tineri este Complexul sportiv
,,Olimpiada 80 ,, unde tinerii se încadrează în diverse competiţii sportive ;
- Centrele de plasament de zi : ,,Luminiţa ,, , ,, Credo ,, , ,,Raza soarelui,,
oferă servicii tinerilor cu CES şi copiilor străzii;

- Alt domeniu de activitate unde se încadrează tinerii sîngerenii este
Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ATOS;
- Creaţiile proprii , abilităţile muzicale ale tinerilor sunt difuzate atît la la
radioul local ,, PLUS –EF – em ,, , Sîngerei, cît şi la ziarele locale ,, Ecoul,, şi
,, Evenimentul,, ;
- În incubatorul de afacere al oraşului mai activează şi ,,Camera tinerilor
antreprenori,, , care oferă servicii de informare şi consultare a tinerilor
antreprenori.
Există şi alte centre din Sîngerei unde adolescenţii sunt încadraţi atît în cursul
săptămînii cît şi în zilele de odihnă. Toate centrele respective activează într-un
parteneriat puternic, activ şi participativ . Sîngereenii sînt mîndri de faptul că
tinerii pot să rămînă la baştină pentru a se bucura împreună cu cei dragi de
prosperităţile lor de viitor.
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