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



An provocator  dar excepțional de bun! 
-.-…-.-..-.---

Semnele de mai sus în codul Morse înseamnă curaj, și vă spunem cu
mâna pe inimă că acesta  ne-a însoțit pe tot parcursul anului 2022.
Datorită curajului am ieșit mai mult în lume și ne-am bucurat de
experiențe diverse. Am îmbrățișat schimbările și am profitat de

toate oportunitățile apărute. 
  Am jonglat cu diferite sarcini, bugete, calendare pentru a putea

cunoaște oameni noi, contexte diferite de învățare. 
   Activitățile pe care le-am susținut la munte, la mare, pe malurile

Dunării , la festival sau la sediul nostru au avut componenta
experiențială și au produs(sperăm noi) schimbări mici dar

ireversibile în viața participanților. Am vizat mai ales lucrul cu 
 tinerii dar și comunitatea în care aceștia trăiesc. Am văzut

schimbări mici dar sustenabile și avem încredere că orele petrecute
alături de tineri se vor transpune în a avea mai multă încredere în ei

în acțiunile de zi cu zi, servicii calitative când se vor angaja, grijă
pentru membrii comunității. 

 
 



Prioritățile echipei Prometeu 

     Și în  2022 am căutat ca toate activitățile echipei Prometeu-

Educație și Dezvoltare Personală să fie în acord cu misiunea și

viziunea organizației. 

    Am continuat ca zi de zi să ghidăm tinerii și adulții către meseria

care li se potrivește și să lucrăm la comunități sustenabile care au

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

împartă cunoștințele și abilitățile lor altora.

Obiective pe care am reușit să le atingem 

 1 atelier  online 
 10 cursuri de consiliere vocațională de grup 

 280 ore de consiliere vocațională 
 3 ateliere de activare comunitară 

 Peste 200 de beneficiari la activitățile noastre 
Peste 240 de ore petrecute de voluntari în activități 

 



Proiecte  2022

Atelier online 
,,Alegi sau ești Ales?,,

Ziua Apelor 

Ateliere desfășurate în tabere  

Participare la Swimathon
București 2022

Am sărbătorit Ziua Apelor  în parcul
Obor,într-un eveniment în aer liber ce a inclus  
desene, discuții despre protejarea mediului.

Lunile de vară au fost dedicate strângerii de
fonduri pentru Centrul de resurse
vocaționale pentru TINEri.

Am cunoscut tineri frumoși, cu potențial în
atelierele susținute în taberele de la Călărași,
Sulina,Islaz. 

IANUARIE  2022

MARTIE 2022

MAI -IUNIE 2022 

IULIE-AUGUST 2022

La început de an am susținut primul atelier
despre luarea deciziilor. Acesta a avut loc
online.

AUGUST  2022

Atelier susținut în aer liber la Roaba de Cultură ce
a inclus lectură, pictură, discuții despre
implicarea civică în cartier. 

AUGUST  2022-PREZENT

Datorită interesului crescut pentru cunoașterea
abilităților în fiecare săptămână am oferit acces
gratuit la teste vocaționale. 



Proiecte 2022

Am participat la Dâmbovița
Delivery.

Am organizat ateliere
vocaționale de grup  în liceele
din București.  

Am planificat și susținut ateliere
vocaționale  în parteneriat cu școala
gimnazială Dimitrie Cantemir din
Brăila.

Am continuat să  facilităm accesul la 
 resurse educaționale pentru diferite
categorii sociale.

SEPTEMBRIE 2022

OCTOMBRIE 2022

IUNIE-DECEMBRIE 2022 

NOIEMBRIE 2022

IULIE -DECEMBRIE 2022 

Lunar pasionații de lectură au
posibilitatea să discute cărțile preferate
în cadrul  Clubului de lectură. 



Ateliere vocaționale 

      Participanții la atelierele vocaționale au fost cu precădere tineri 
 din clasele a VII-a, a VIII-a și liceeni din clasele a XI-a și a XII-a. 

Îi încurajăm să facă lucrurile cu pasiune iar voi, sperăm, să îi găsiți în
viața de zi cu zi: un frizer care vă întinerește prin tunsoarea aleasă cu
10 ani, o croitoreasă care vă evidențiază fix părțile corpului frumoase,
un funcționar care găsește soluții la problema dvs. fără să vă plimbe

la alte ghișee.





Tabere pentru tineri 

 
  60 de tineri de pe malurile Dunării  am cunoscut în cadrul celor 4 

 ateliere de cunoaștere a abilităților și folosirii lor în beneficiul
comunităților. 

La Islaz, Călărași și Sulina activitățile s-au desfășurat în aer liber și au
cuprins:

• Cunoașterea rolului în echipă 
• Citirea realității 
• Munca în echipă 

• Identificarea nevoilor și cum pot fi acestea rezolvate prin folosirea
abilităților personale și de grup 

• Creionarea unui plan de acțiune pentru rezolvarea unei nevoi din
orașul/satul lor 





       
         Centrul vocațional pentu TINEri -Swimathon 2022
 
9.395 lei  au reușit să strângă  13 înotători fundraiseri pentru ca
Centrul vocațional pentu TINEri să devină realitate.  
Campania de strângere de fonduri de anul acesta a fost de departe
cea mai provocatoare experiență a noastră. 
Pozele de mai jos arată  creativitatea și perseverența echipei
noastre de înotători. 

 



Swimathon 2022 -activități pe plaja din
Mamaia 



Eveniment la Roaba de Cultură 

Acest eveniment a fost pregătit exclusiv de voluntarele noastre
Elena și Diana. Am interacționat,,la rece,, cu vizitatorii parcului

Herăstrău și le-am propus să se alăture nouă la activități. 
În cazul acestui eveniment planul de acasă chiar nu s-a potrivit cu
cel de la fața locului dar ne-am bucurat să adaptăm activitățile din

mers.
 



Facilitarea discuțiilor cu agenții economici 

Ne-am folosit expertiza și am facilitat discuții între diverși
actori sociali cu putere de decize, de a schimba lucrurile. 
Suntem încrezători că alternativele prezentate și discuțiile

purtate vor fi transpuse în practică de către cei ce au participat. 
 



Pași mici, schimbări mari 

Ana(19 ani) a intrat așa cum și-a dorit la facultate, la buget. Se muta
singură din Călărași la București,ceea ce era o mare bucurie. După o
lună însă de la începerea cursurilor entuziasmul s-a diminuat căci  a

întâmpinat greutăți:nu avea prieteni, profesorii i se păreau foarte
exigenți, materiile nu erau dintre cele mai atractive. Le-a spus

părinților că ar vrea să renunțe dar la întrebarea: ,,Bine, și după ce o să
faci?,, nu a avut un răspuns clar în minte. Ne-a solicitat ajutorul și după

2 sesiuni de consiliere vocațională i-a fost limpede ce decizii are de
luat. 

Iubea cifrele, o pasiona domeniul și nu s-ar fi văzut făcând altceva. Ce
i-a lipsit a fost ajutorul pe timpul acomodării într-un nou oraș, la
facultate. Am lucrat la încrederea în sine, am invitat-o la clubul de

lectură să cunoască alți tineri și i-am recomandat să caute un mentor
printre colegii din anul 2 sau 3  care să o ajute în înțelegerea materiei. 
În aceste momente Ana, se pregătește de sesiune și e încrezătoare că va

lua bursă. 
 



      Pe Cristina (27 ani) am cunoscut-o în februarie 2022. O zi de
sâmbătă, ora 11.00 îi schimbase perspectiva asupra viitorului ei
profesional. Vindea la o tarabă în aer liber iar zilele petrecute în
frig și-au spus cuvântul. O răceală puternică a dus-o în cabinetul
medicului care la un control de rutină i-a mai descoperit și alte
afecțiuni. Pentru a nu i se agrava bolile a hotărât să facă o
schimbare. După 3 sesiuni de consiliere vocațională, entuziastă s-a
înscris la cursul de croitorie. Mătușa sa i-a oferit hainele sale ,,
bune,, păstrate ani la rând în dulap să le modifice și să le vândă
iubitoarelor de lucruri vintage. O prietenă i-a dus într-o geantă
mică diferite papiote și resturi de materiale.Și uite asa...pas cu pas
Cristina a reușit să ,,își facă mâna,, și să capete experiență. 
    De câteva luni lucrează într-o croitorie unde dă o nouă viață
hainelor. 
     Dacă sunteți din București aveți retușuri de făcut sau vreți să
adăugați noi accesorii hainelor, noi o recomandăm pe Cristina ,e
omul potrivit pentru astfel de servicii.    

Pași mici, schimbări mari 



Ce spun tinerii despre sesiunile de consiliere 

Pentru a vedea dacă  serviciile de consiliere vocațională răspund
cerințelor tinerilor îi rugăm constant să ne spună părerea lor legată

de subiectele discutate, structura întâlnirilor, numărul de
participanți. Suntem interesați mai ales de valoarea pe care am
reușit sau nu să o aducem în viețile lor și dacă orele petrecute

împreună au fost cu rost pentru ei. 
Avem 4 materiale video cu impresiile participanților după activități 

 pe care le puțeți viziona la:
https://www.facebook.com/100026562640091/videos/46945036306

76272
 



Planuri pentru  2023

să documentăm mai bine ce facem, să povestim mai mult
despre micile și marile realizări în lucrul cu tinerii din
programele noastre
  să continuăm activitățile de la Clubul de lectură
să participăm la cel puțin o tabără pentru tineri 
să oferim acces la consiliere vocațională și resurse
educaționale pentru cel puțin 100 de tineri 
să acordăm suport pentru activare civică tinerilor din
programele noastre ce locuiesc  în sectorul 2 
să ne extindem rețeaua de colaboratori  

     Anul viitor ne-am propus:

    Pentru  ca toate cele de mai sus să devină realitate fondurile
necesare plănuim să le obținem prin 2 acțiuni de strângere de
fonduri. 



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

 

Suntem profund
recunoscători !



ECHIPA PROMETEU 

Claudiu Bulaceanu
         Președinte 
trainer și consultant

Raluca Boisteanu
Secretar 

consilier vocațional

Olga Marinoiu
Membru fondator , 
 manager financiar



Date de contact

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

https://www.prometeuedu.com/

e-mail: prometeuedu@gmail.com


