Home /Comunicat de presă - Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București

Urmareste

 

Modiﬁcă dimensiunea fontului:

Play

Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București a sărbătorit 29 de ani e la înﬁinţare.
2 zile de aniversare minunată alături de oameni frumoși ce au urcat pe scenă Quantic, în 29 și 30 mai 2019, dintre care amintim, într-o ordine aleatorie, Eugen
Avram, Zoia Alecu, Cristi Dumitrașcu, Doru Stănculescu, Andrei Păunescu și Mircea Vintilă.
Le mulţumim pe această cale tuturor celor care au fost alături de noi: artiști, colaboratori, parteneri și peste 350 participanţi, la aniversarea celor 29 ani de
existenţă, de programe, de proiecte și de acţiuni dedicate tinerilor în domenii precum artă, cultură, sport, ecologie, social, voluntariat și nonformal.
Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București, în cei 29 de ani de activitate a sprijinit organizaţiile neguvernamentale de / pentru tineret, membre și/sau
nemembre, în proiectele derulate de către acestea.
Nu a fost ușor, dar a fost frumos, iar acești ani de activitate intensă, desfășurată în folosul tinerilor, ne dau curaj să privim cu încredere spre viitor și ne
determina să continuăm cu și mai mare dăruire activităţile dedicate lor.
Vă invităm să vizitaţi site-ul nostru www.ftmb.ro pentru a vizualiza toate proiectele proprii și în parteneriat derulate de către FTMB.
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea,
recompilarea, modiﬁcarea, precum și orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea știrilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing
– marketing@agerpres.ro.
Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condiţiile AGERPRES în ceea ce privește publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.
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