
 

Invitație la inaugurarea 

CENTRULUI COMUNITAR TEI 
 

 

Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei şi studioBASAR vă invită sâmbătă, 15 octombrie 2016, între 

orele 11:00 şi 15:00, în Parcul Circului, intrarea dinspre strada Dinu Vintilă, să participaţi la 

inaugurarea CENTRULUI COMUNITAR TEI. 

 

CENTRUL COMUNITAR TEI se va lansa cu proiectul „Poveştile Teiului”, realizat cu sprijinul ARCUB, 

un proiect cultural produs în cadrul liniei Generator de proiecte comunitare la firul ierbii, în cadrul 

candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil. 

 

CENTRUL COMUNITAR TEI este primul echipament comunitar urban grassroots, rezultat al unui 

parteneriat între Grupul de Iniţitivă Civică Lacul Tei şi grupul de arhitecţi studioBASAR. 

 

Găzduit de o structură utilitară minimală – un container de 14 mp, amenajat şi echipat tehnologic 

– CENTRUL COMUNITAR TEI propune un format ce răspunde la o nevoie locală şi care urmăreşte 

crearea unui parteneriat civic-public cu administraţia. 

 

Prin construirea unui program de activităţi în care se vor implica şi alte grupuri sau organizaţii, 

CENTRUL COMUNITAR TEI îşi propune să testeze şi să valideze un model de bună practică pentru 

dezvoltarea şi altor centre comunitare de cartier gestionate de către cetăţeni organizaţi. Astfel, 

transferul de la cetăţeanul consumator de spaţiu public la cel de co-producător beneficiază de un 

format într-un spaţiu de colaborare şi solidaritate, în care comunităţile îşi pot regăsi identitatea şi 

unde spiritul civic îşi poate canaliza energia. 

 

CENTRUL COMUNITAR TEI poate constitui un punct de plecare în declanşarea participării publice 

ca o practică acceptată, răspândită şi funcţională. 

 

 
 
 
Centrul Comunitar Tei este rezultatul unui 
parteneriat între Grupul de Ini ţiativ ă Civic ă Lacul Tei 
şi grupul de arhitec ți studioBASAR şi este un proiect 
realizat în cadrul Urbaniada cu sprijinul ING Bank.  
 
Urbaniada este un concurs de proiecte ce au ca obiectiv 
principal ȋmbunătățirea calității vieții ȋn spațiul urban. 
Miza Urbaniadei este identificarea problemelor specifice 
spațiului urban românesc și soluționarea punctuală a acestora, 
prin proiecte concrete și prin ȋncurajarea dialogului ȋntre 
profeșioniști și instituții publice, precum și a parteneriatului 
ȋntre organizații neguvernamentale, arhitecți și urbaniști. 
Urbaniada este un proiect ING Bank. 


