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RAPORT ANUAL 
2 ani de experiențe minunate

 

Realizările scrise aici nu ar fi fost posibile fără voi,
sponsorii și prietenii noștri!



CE AM ÎNVĂȚAT ÎN ACESTI 2 ANI
         Începutul de an 2020 ne-a prins entuziaști și dornici să începem activitățile.

În martie 2020 însă, la declanșarea stării de urgență a trebuit să ne împrietenim cu

imprevizibilul. Am făcut planuri mici și pe termen scurt. Ne-am adaptat.
Ne-am făcut prieteni noi, am profitat de oportunități iar în 2021 am avut parte de experiențe

inedite. 

         Am  făcut echipă bună cu încă 13 înotători fundraiseri la Swimathon, ne-am și

distrat la flash-mob-ul de pe plaja din Mamaia și am realizat un eveniment caritabil la

Cobadin în care tinerii absolvenți ai cursurilor de beauty au oferit sesiuni gratuite de

tuns, coafură și make-up localnicilor aflați în nevoie. 

       Aceste experiențe ne-au  scos din zona de confort (nu e tocmai ușor să ceri donatii,

chiar dacă e pentru o cauză bună sau să gestionezi situații neașteptate)  și ne-au

ajutat să creștem. 

Obiective pe care am reușit să le atingem 

72 de tineri consiliați vocațional 
5 ateliere de dezvoltare personală (2 fizic, 3 online) 
4 ateliere vocaționale de grup 
3 proiecte implementate (2021)
10 ambasadori care s-au alăturat Asociației Prometeu (2021)



Prioritățile echipei Prometeu 

     Am căutat ca toate activitățile echipei Prometeu-Educație și

Dezvoltare Personală să fie în acord cu misiunea și viziunea

organizației. În interacțiunile cu beneficiarii ne-am asigurat că

aceștia au acces la resurse educaționale care să îi ajute în procesul

educativ, dar și în găsirea unui job. 

     Am creat spații pentru ca tinerii care au terminat diferite

meserii să exerseze și să își aducă contribuția în comunitatea lor

pentru o lume mai bună, prin punerea în practică a meseriei pe

care au ales să o practice cu pasiune. 

    Zi de zi ghidăm tinerii și adulții către meseria care li se

potrivește și lucrăm la comunități sustenabile care au nuclee de

oameni pasionați de ceea ce fac, dar și generoși să împartă

cunoștințele și abilitățile lor altora.



Proiecte  2020

Ne-am înființat!

Consiliere vocațională
online

Ateliere dezvoltare personală &
consiliere  vocațională de grup

Curs descoperire
abilități

Echipa noastră
entuziastă a pus
țara la cale. 

3 luni am oferit la 30 persoane ce își
pierduseră locul de muncă asistență pentru
elaborarea CV-ului precum și consiliere
individuală online.

Vara ne-am petrecut-o oferind 2 ateliere
de dezvoltare personală și consiliere
vocațională de grup. 

Am oferit la 20 de persoane un 
curs interactiv de 3 ore cu 
multe exerciții practice pentru descoperirea
abilităților.

FEBRUARIE
2020

MARTIE-MAI
2020

SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2020 

IUNIE-AUGUST 2020



Proiecte 2021

Campanie online și offline
conectare donatori, sponsori  

Participare  Swimathon  2021 

Implementare proiect Online cu
donatorii!

Semnare si derulare parteneriat cu
Bookster pentru facilitare acces la 
 resurse educaționale pentru diferite
categorii sociale la dezvoltare
personală  

IANUARIE-MAI  2021

MAI-IULIE 2021 

IUNIE 2020-PREZENT 

AUGUST  2020

04



La TINEri în comunitate! 

Credem în puterea comunității și profităm de fiecare ocazie să
aducem  oamenii împreună.

 În toamna acestui an ne-am folosit de ziua cafelei pentru 
a socializa și a afla ce pasiuni și planuri de planuri de viitor au
cunoscuții și colegii  noștri. 
Iubim întâlnirile față în față căci mereu plecăm cu mai multă
energie și inspirație. 



O altă activitate cu impact pentru membrele comunității a fost
sesiunea de make-up oferită de o tânără profesionistă
talentată.
7 doamne din Constanța s-au bucurat de un look nou, au aflat
ce produse pentru ten li se potrivește și ce culori le avantajează
în funcție de culoarea ochilor, a părului și a tenului.



Ateliere de dezvoltare personală
Tu ce vrei să te faci când vei fi MARE? 

61 de participanți au fost prezenți la cele 5 ateliere de dezvoltare
personală livrate atât online cât și offline. Atelierele online ce au avut
ca temă  stima de sine au suscitat cel mai mare interes. La acestea au
participat 27 de tineri din întreaga țară.  Mulți au venit atât din
curiozitate cât și din dorința de a se cunoaște mai bine. 

Atelierele de dezvoltare personală ajută participanții să dobândească
mai multă încredere în forțele proprii. Exercițiile practice ajută la
creșterea stimei de sine, la îmbunătățirea dexterității manuale și pun la
treabă imaginația. În 2020 au avut loc 2 ateliere fizice "Unde greșesc de
nu reușesc?" și "Alegi sau ești ales?", și unul de auto-cunoaștere în toamna
lui 2021.  

 



Meseria care mi se potrivește 
Participarea la Swimathon București 2021 a fost de departe cea mai solicitantă
și interesantă activitate a anului.  Swimathon este un eveniment major de
strângere de fonduri organizat de Fundația Comunitară București. 

Timp de 9 săptămâni alături de 10 înotători fundraiseri și echipe am avut o
experiență inedită. Am reușit să strângem pentru proiectul "Meseria care mi
se potrivește" suma totală de 11.988 RON alături de alți 109 donatori.

În cadrul acestui proiect ne-am propus să consiliem vocațional 50 de tineri și
să construim o platformă online cu resurse gratuite pentru oricine vrea să își
afle abilitățile și să își creioneze traseul profesional pe cont propriu, fără
ajutorul unui profesionist. Proiectul se derulează până în februarie 2022. 

În prezent am lucrat cu 25 de tineri din cei 50. Lucrul la platforma online este
în plină desfășurare. 
Fără voi, cei care ați donat și ne-ați susținut nu am fi reușit să avem rezultate!
Povestim parcursul a 3 tineri în paginile ce urmează  pentru a vă face o idee
despre cum  donațiile și încurajările voastre au  avut impact în viața 
 beneficiarilor noștri. 



Activități creative puse în practică de înotătorii fundraiseri
la Swimathon București 2021 

Echipa Creionăm Viitorul  a
oferit un picnic celor mici și
mari. S-a băut limonadă și
lecturat povestea ,,Paula
învață să înoate,,.

Ioana, înotătoarea noastră
fundraiser  și-a donat timpul și
abilitatea de a comunica în limba
daneză în beneficiul proiectului
"Meseria care mi se potrivește". 

Flash mob pe plajă

Limonada generozității

Ora de daneză 

Am promovat proiectul nostru în
ritm de dans pe plajă. Ne-am

bucurat de mișcare, voie bună și
vreme însorită. 



      Pe Andreea (19 ani) am cunoscut-o prima dată la un atelier de
grup. Venise să își cunoască abilitățile și să își clarifice ce dorește
să facă în viața profesională. Avea nevoie de un imbold și multe
încurajări.
      Pentru că Andreea împletește părul frumos și face coafuri
interesante am sfătuit-o să continue pe acest drum. A hotărât să
facă periodic voluntariat în comunitatea sa. Oameni cu posibilități
modeste pleacă transformați și fericiți  după ce trec prin mâinile
ei!
   Binele are bunul obicei de a se întoarce, așa că într-una din zile
Andreei i s-a propus un job care să o ajute să își urmeze pasiunea,
să-și rafineze tehnicile și să fie și remunerată. Noi, alături de toată
comunitatea, ne bucurăm nespus pentru ea.

Pași mici, schimbări mari 



     Mihai este un tânăr isteț dar care nu își dorea "orice job". În cadrul
întâlnirilor noastre  și-a clarificat în ce domeniu vrea să lucreze. A
hotărât să pună în practică abilitățile lui de comunicare în limba
engleză, capacitatea de a lucra pe calculator și de a rezolva în timp
scurt diferite probleme. 

    A aplicat pentru un job online la o firmă din străinătate. Procesul
de recrutare a durat o perioadă mai lunga dar efortul a meritat, căci
în final a fost angajat. Acum Mihai se bucură de apreciere la locul de
muncă și are planuri de a avansa.

     Dana are 19 ani, este pasionată de limba franceză și dornică să își
transforme pasiunea într-un job. Împreună am realizat un mic plan
de acțiune: am găsit un voluntar care să converseze cu ea o dată pe
săptămână, i-am recomandat cărți gratuite în limba franceză pentru
îmbogățirea vocabularului, am încurajat-o să intre în grupuri de
oameni pasionați de limba franceză și am creionat împreună CV-ul.
    În prezent, Dana se pregătește să aplice la un loc de muncă online la
un call center care angajează vorbitori de limba franceză.



Descoperirea abilităților personale
Stabilirea obiectivelor profesionale și conturarea unui plan de acțiune
Reguli de redactare a CV-ului 

Consiliere vocațională de grup

   În 2021 am lucrat cu grupuri mici (maxim 8 oameni). Consilierea
vocațională de grup ajută participanții să se familiarizeze cu conceptele, să
interacționeze cu ceilalți participanți și să dobândească abilități noi. Designul
acestor sesiuni îl concepem în funcție de nevoile și interesele participanților. 

    În general abordăm subiecte precum:   



Poze care ne amintesc de atmosfera din cadrul atelierelor
și momentele de Aha! 



    În două luni toride de vară echipa noastră alături de prietenii
asociației au lăsat deoparte oalele pe foc, copilul să cânte în voie la
muzicuță iar soțul să scoată câinele afară, pentru a învăța să spună
povești mai bine despre activitățile noastre și a strânge fonduri pentru
proiectele viitoare.

    Proiectul a avut o componentă de conturare a unei strategii de
fundraising și comunicare, iar a doua parte a proiectului a constat în
implementarea unei campanii de fundraising. Cu banii strânși și cu
obiectele donate in kind de donatorii cu suflet am reușit să organizăm și
un eveniment comunitar în care ucenicii noștri au pus în practică
abilitățile lor de coafură și frizerie. 

Online cu donatorii 



     O parte din cunoștințele asimilate le-ați putut vedea în cadrul
evenimentului de tuns caritabil de la Cobadin(jud.Constanța) în care cu banii
strânși tinerii au primit ustensile de beauty pentru a tunde persoanele în
nevoie. Alte abilități dobândite de echipa noastră le puteți vedea în calitatea
postărilor pe rețelele sociale și în campaniile de fundraising.

     Cu foarfeca și uscătorul de păr beneficiarele noastre au făcut magie.
Activitățile au făcut parte din proiectul "Online cu donatorii!" derulat de
Asociația Prometeu-Educație și Dezvoltare Personală și finanțat prin
programul "În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat
de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.



Am avut bucuria ca printre participanți să întâlnim și o  doamnă care a
publicat volume de poezie și a avut plăcerea să ne recite una din ele la
finalul sesiunii de tuns.



Situație financiară 

Iată mai jos pe scurt situația financiară a asociației.

ÎNCASĂRI  2020 - 2021: 374.000  lei

CHELTUIELI  2020 - 2021: 302.000 lei

SPONSORIZĂRI PERSOANE JURIDICE
40.7%

PROIECTE
25.9%

DONAȚII INDIVIDUALE
18.5%

AGV
14.8%

Chelt. admin. Chelt. proiecte Chel. resurse educationale

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 



Planuri pentru  2022

 Vom lansa lunar concursuri și provocări menite să ne apropie mai
mult unii de alții. 
Vom fi  mai activi pe rețelele sociale.
Vom promova platforma gratuită cu resurse de consiliere
vocațională.
Vom demara o campanie de informare privind accesul gratuit la 
 resursele noastre  educaționale. Ne dorim ca cel puțin 1200 de
beneficiari să le acceseze. 
Vom ține minim 15 cursuri de educație vocațională
Dorim să  avem minim 200 de beneficiari  care să ia parte la
activitățile noastre.
Pentru  ca toate cele de mai sus să devină realitate fondurile
necesare plănuim să le obținem prin 2 acțiuni de strângere fonduri. 

     Anul viitor ne-am propus  să aducem mici schimbări în comunități
și  vom implementa 12 proiecte comunitare propuse de tineri în
diferite locații din țară.



ECHIPA PROMETEU 

Claudiu Bulaceanu
         Președinte 
trainer și consultant

Raluca Boisteanu
Secretar 

consilier vocațional

Olga Marinoiu
Membru fondator , 
 manager financiar



                        Sponsori principali

Mulțumim  tuturor celor care au avut încredere în noi și 
ne-au făcut donații! 



Date de contact

https://www.facebook.com/Asociatia-Prometeu-
Educatie-si-Dezvoltare-Personala-101373194715975

https://www.prometeuedu.com/

e-mail: prometeuedu@gmail.com


