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AFI HUB PROEDUS
CURSURI GRATUITE
PENTRU CADRE DIDACTICE

         În anul 2021, PROEDUS a adus în fața grupului țintă proiecte aliniate nevoilor de învățare și cerințelor  generațiilor actuale.

        Menționăm că  PROEDUS are aceleași obiective și ținte pe care le actualizează în permanență cu tendințele actuale de dezvoltare și învățare, fiind aliniate obiectivelor și recomandărilor Comisiei Europene
și conectați în permanență la mediul educațional european și mondial. 
În cele ce urmează, vă prezentăm activitatea instituției noastre pentru anul 2021, activitate  care a cuprins proiecte, evenimente și programe, din care se desprind acțiuni conexe și subacțiuni.

S.L.H.
CURSURI GRATUITE PENTRU CADRE DIDACTICE
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DESPRE NOIDESPRE NOIDESPRE NOI   1.1.1.
            Cu o experiență de 12 ani în domeniul educației nonformale, PROEDUS este un actor esențial  în peisajul educațional
bucureștean, reușind cu succes să aducă împreună cei trei actori principali din educație: profesori – elevi – părinți.
 Istoricul relevant arată că PROEDUS este pionierul activităților extracurriculare și nonformale în rândul elevilor bucureșteni. 
Evenimentele noastre au fost un exemplu de bună practică pentru alte instituții publice sau entități private, atât la nivel local,
cât și național. Aceasta reprezintă pentru noi o motivație suficient de puternică spre a ne perfecționa constant cu proiecte
inovative în concordanță cu noile tendințe educaționale. Ne diversificăm cartea de vizită și ne ambiționează în a rămâne lideri
în peisajul educațional bucureștean, fiind în continuare un model sau o referință în materie.

                            răspunde la trei întrebări esențiale: Ce facem? Cum facem? De ce facem?

Ce facem? Rămânem în continuare cea mai
importantă instituție la nivelul Municipiului
București - lideri în domeniul educației non-
formale și al dezvoltării personale a elevilor
bucureșteni, oferind modele de urmat și
activități inovative, dar mai ales răspundem
nevoilor concrete de învățare permanentă.

Cum facem? Prin organizarea de noi activități și
proiecte ce au în centru elevii, părinții și profesorii
bucureșteni, prin oferirea, în continuare, a tuturor
instrumentelor necesare organizării și susținerii de
contexte de învățare și dezvoltare prin educație
non-formală și experiențială. 

De ce facem? Pentru că experiența de până
acum ne-a învățat cum să venim în ajutorul
tuturor actorilor din educație, astfel încât
învățarea și petrecerea timpului liber să conteze
și să fie susținute la cele mai înalte standarde
calitative, făcând diferența!



Proiecte marca #PROEDUSProiecte marca #PROEDUSProiecte marca #PROEDUS   2.2.2.



            Proiectul s-a desfășurat în perioada 12 - 23
aprilie 2021, iar timp de 10 zile, 220 de elevi din
clasele 0 – IV au beneficiat de o vacanță plină de
activități, jocuri, ateliere și workshop-uri distractive.
Beneficiarii direcți au fost copiii aflați în vacanța de
primăvară ai căror părinți/tutori legali mergeau la
serviciu. Cursurile de la școală au fost înlocuite cu
activități petrecute, în siguranță, la Muzeul Copiilor și
Afi Hub PROEDUS.
         Copiii au descoperit că școala poate fi distractivă,
prin utilizarea tehnicilor de învățare experiențială
(învățare prin joc și joacă). Cu ajutorul materialelor și
informațiilor disponibile pe platformele
www.hubproedus.ro și Davincikids.tv/ro, elevii s-au
bucurat de o adevărată aventură.
 Înscrierile în proiect s-au realizat exclusiv online, în
perioada 5 - 8 aprilie, pe baza unui formular. 

Vacanță activă în BucureștiVacanță activă în BucureștiVacanță activă în București BENEFICIARI:BENEFICIARI:    220220

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 12 - 24 aprilie 202112 - 24 aprilie 2021  ✘

✘





PROEDUS a pregătit timp de 10 zile activități distractive pentru elevii înscriși în program.
EXPERIMENTE DISTRACTIVE

AVENTURI ÎN LUMEA POVEȘTILOR

ATELIERE DE PICTURĂCURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

 REVOLUȚII ȘTIINȚIFICE

✘ ✘ ✘

✘ ✘

*Programul a avut la bază mai multe componente: cunoaștere, socializare, învățare prin joc și joacă, dezvoltare personală.



DăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEști       
            Campania caritabilă de donare de jucării
și rechizite a fost lansată în cadrul proiectului 
”Vacanța activă în București” cu sprijinul
elevilor înscriși în program. Campania a fost
dedicată copiilor din centrele rezidenţiale,
centrele de tip familial şi de plasament, dar și
beneficiarilor asociațiilor de profil.
Cu sprijinul bucureştenilor, am realizat, în
perioada 21 - 28 aprilie, una dintre cele mai
mari colectări de cadouri pentru copii. 
Am colectat mii de daruri, pe care le-am
împărțit la aproape 500 de copii în preajma
Sfintelor Sărbători Pascale.
      Succesul acestei campanii ne-a motivat să
continuăm, iar în decembrie 2021 am adus din
nou zâmbetele pe chipurile a peste 550 de
copii, într-o ediție specială de iarnă.

BENEFICIARI:  1050 

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 21 APRILIE - 20 DECEMBRIE 2021 



DăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEști          
           „DăruiEȘTI în BucurEȘTI!” - ediția de Crăciun a avut
mai multe componente. Una dintre cele mai importante a
constat în parteneriatul cu Ministerul Afacerilor Externe.
Misiunile diplomatice ale statelor membre ale UE
acreditate în România au împodobit câte un brad cu
decorațiuni de Crăciun și elemente tradiționale din țara pe
care o reprezintă. Brazii decorați de către reprezentanții
misiunilor diplomatice din București au fost expuși în
zonele vitrate de la parterul Muzeului Copiilor, situat în
Bulevardul Decebal nr. 11.

Cu această ocazie a fost lansată invitația către organizațiile,
societățile de drept public sau privat, precum și
persoanelor fizice de a participa la procesul de licitație al
brazilor. Scopul bunurilor/produselor obținute a fost unul
caritabil, acestea fiind donate copiilor aflați în centrele de
plasament și casele/apartamentele în regim rezidențial
aflate în supravegherea și coordonarea Direcțiilor Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului ale tuturor
sectoarelor din Municipiul București, a Direcției Generale
de Asistență Socială a Municipiului București și ONG-uri de
profil.



DăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEștiDăruiEști în BucurEști          Sponsorizări în valoare de 87.705,72 lei 
12 parteneri din domeniul privat 
Peste 550 de beneficiari

✘

✘

✘
      WORLD CLASS ROMÂNIA, AUCHAN ROMÂNIA, MEGA
IMAGE, FOFY SHOP, INSOUND MEDIA , LITERA, MAXI PET,
ECDL ROMÂNIA, UNILEVER, FASHION STORE BY AV, LR
HEALTH BEAUTY s-au alăturat campaniei caritabile ”DăruiEști
în București” ediția de Crăciun.  Companiile participante au
decorat  vitrinele viu colorate din cadrul Centrului Educațional
EXPLORATORIUM, având în vedere tematica  sărbătorilor de
iarnă. Totodată aceștia au donat  bunuri și produse în valoare
de 87.705,72 lei în cadrul campaniei DăruiEști în București.
Produsele precum: tablete, cursuri gratuite ECDL, sesiuni de
înot oferite de World Class, manuale, haine, jucării,  produse
de igienă și alimente, au ajuns la sute de copii din centrele
rezidențiale, centrele de tip familial și de plasament din
Capitală înainte de Crăciun.  





Tabăra Elevilor Activi și MerituoșiTabăra Elevilor Activi și MerituoșiTabăra Elevilor Activi și Merituoși    

BENEFICIARI:  147

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 29 august - 12 septembrie 2021        T.E.A.M este un proiect cu tradiție în rândul
elevilor bucureșteni, care urmărește
recompensarea celor mai implicați elevi în
proiectele de voluntariat derulate de Centrul de
Proiecte Educaționale și Sportive București –
PROEDUS.



Tabăra Elevilor Activi și MerituoșiTabăra Elevilor Activi și MerituoșiTabăra Elevilor Activi și Merituoși    
               În perioada 29 august - 12 septembrie au fost
organizate 2 serii de tabără, în stațiunea Costinești, pentru
147 de elevi liceeni - Voluntari PROEDUS 2.0.. Scopul
principal al premierii cu tabere îl reprezintă recompensarea
elevilor implicați în proiecte de voluntariat. Prin organizarea
acestui program ne-am propus să motivăm și să stimulăm
liceenii să se implice într-un mod activ, responsabil și
constant în viitoarele proiecte organizate de Centrul de
Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS.



București pentru Copii - Turism Educațional și Cultural 

BENEFICIARI:  110

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 06 - 26 decembrie 2021 1            În perioada 06 - 26 decembrie, PROEDUS a
implementat programul pilot dedicat turismului
educațional și cultural, adresat copiilor și elevilor cu
vârste cuprinse între 3 și 12 ani.
          Scopul acestuia a fost acela de a le oferi elevilor
din alte județe ale țării o zi interactivă, distractivă și
educativă. Pentru cele 20 de zile au fost puse la
dispoziție 21 de tururi ghidate, cu o medie de 5-7 ore
de vizitare per tur. Toate vizitele au fost ghidate și
facilitate de către reprezentanții PROEDUS și ai
instituțiilor implicate în fiecare tur. 
       Deși perioada de desfășurare a activității a fost
limitată, 110 elevi din comuna Macin - județul Tulcea,
din Comuna Malu - județul Giurgiu și din București au
beneficiat de tururile educative. În urma solicitărilor
venite ulterior, PROEDUS intenționează să continue
programul și în anul 2022.



București pentru Copii - Turism Educațional și Cultural 

      Programul s-a derulat cu sprijinul
instituțiilor partenere: 
Opera Comică pentru Copii, Circul
Metropolitan București, ARCUB, Muzeul
Municipiului București - Observatorul
Astronomic - Amiral Vasile Urseanu,
Muzeul Municipiului București - Palatul
Șuțu, Muzeul Municipiului București -
Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Național
al Literaturii Române Crețulescu, Muzeul
Municipiului București - Muzeul de Artă
Populară Dr. Nicolae Minovici, Muzeul
Municipiului București - Muzeul George
Severeanu,  Teatrul Ion Creangă, Teatrul
de Animație Țăndărică.



             Eveniment devenit deja tradiție în peisajul școlar bucureștean,
Târgul Oferta Educațională (TOE), cel mai mare târg de oferte
educaționale din București, a ajuns, anul trecut, la cea de-a XXII a
ediție.

În cadrul evenimentului au fost prezente 88 de licee din Municipiul
București, care și-au prezentat oferta educațională. 6.377  de elevi de
gimnaziu au vizitat liceele prin intermediul tururilor virtuale 360°. 

Participanții au putut interacționa online, cu profesori, elevi,
reprezentanți ai Consiliului Elevilor și cu directori ai liceelor
bucureștene pe platforma târgului.

Ca în fiecare an, TOE a oferit și o serie de activități de consiliere cu
profesioniști din diferite domenii la care elevii au putut participa online
prin înscrierea în eveniment.

Târgul Oferta EducaționalăTârgul Oferta EducaționalăTârgul Oferta Educațională
Ediția XXIIEdiția XXIIEdiția XXII   

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 17 - 23 mai 20211 

BENEFICIARI: 6.377 



Târgul Oferta EducaționalăTârgul Oferta EducaționalăTârgul Oferta Educațională
Ediția XXIIEdiția XXIIEdiția XXII   

Conturi noi Conturi vechi În cea de-a XXII a ediție statisticile au prezentat 
 o creștere de 68,9 % de noi utilizatori pe
platforma online a târgului față de prima ediție
online din 2020.  

✘

Platforma www.hubproedus.ro

    Pagina TOE online 2022 a fost accesată de
aproape 22.000 de ori, de un număr de 6.377 de
utilizatori, pe tot parcursul desfășurării
evenimentului. 
Aproape 70% dintre vizitatori au revenit pe
platformă de cel puțin 2 ori în intervalul 17 - 21
mai.

✘



Târgul de Crăciun - Fabrica de JucăriiTârgul de Crăciun - Fabrica de JucăriiTârgul de Crăciun - Fabrica de Jucării
✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 27 noiembrie - 26 decembrie1 

Vizitatori:  23.550
        Prima ediție a Târgului “Fabrica de Jucării” s-a
desfășurat în perioada 27 noiembrie - 26 decembrie, pe
platoul central din Bulevardul Decebal și a fost o
componentă importantă pentru promovarea și
mediatizarea Centrului Educațional EXPLORATORIUM. 
     ”Fabrica de Jucării” a fost locul în care, peste 23.000
de bucureșteni au simțit gustul copilăriei, al turtei dulci
și al prăjiturilor cu gust de sărbătoare. Decorul de
poveste, oferit de către partenerul nostru Auchan, dar și
patinoarul în aer liber, atelierele de creație și momentele
artistice oferite de trupe și ansambluri de copii i-a purtat
pe cei mici într-o călătorie magică a colindelor și
datinilor de sărbătoare.

Magic Fm, Universal Solutions și EuroMedia s-au alăturat
evenimentului, devenind  sponsorii și promotorii  târgului
de Crăciun realizat de PROEDUS.  



Târgul de Crăciun - Fabrica de JucăriiTârgul de Crăciun - Fabrica de JucăriiTârgul de Crăciun - Fabrica de Jucării

       Ateliere realizate:15 tipuri de ateliere de creație, 240 de
ore de lucru, 600 de beneficiari
     Tipuri de ateliere: decorațiuni din hârtie, felicitări din lemn,
coronițe, decorațiuni de iarnă, decorațiuni pentru pomul de
Crăciun, decorațiuni din ipsos și lemn
Spectacole&Colindători: 18 trupe și ansambluri de copii - 650
colindători, care au susținut aproape 30 de spectacole de
muzică și dans
Trupe&Ansambluri: Românașul, Carmina, Vibe, Sentimental
Colours, Ana Dance, Dinamic, Meloritm, Cercul de muzică Music
All, Palatul Copiilor Ilfov, Contrapunct, Friendship, Fantezia,
Andante, Ballet Dance Studio Heart&Soul, Arabesque, As
Abecedar, Attitude&Grand Attitude



                  Proiectul ”Voluntar PROEDUS 2.0.” are ca scop crearea unei
comunități de tineri care să transmită un exemplu de bună practică de la o
generație la alta. 
Cei peste 3.300 de voluntari înscriși în program anul trecut s-au implicat în
organizarea evenimentelor și proiectelor organizate de PROEDUS, cu impact
la nivel municipal. Anual, proiectul este un start pentru elevii liceeni
preocupați de ceea ce se petrece în comunitate. Elevii liceeni aleg  an de an,
implicarea activă în acțiuni colective, în organizarea și implementarea de
programe, proiecte și evenimente pentru tineri, dar și constientizarea
importanței implicării la nivel local în programe de voluntariat și a
importanței implicării în organizații care simulează procese democratice. 
               Ei au reușit să își însușească activitatea de voluntariat ca valoare și
să o împărtășească și altora cu ajutorul conceptelor de peer - education și
shadowing.

Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.      - ELEVI- ELEVI- ELEVI   Voluntarii înscriși în anul școlar 2020 - 2021
5.000 de elevi bucureșteni*
500 de cadre didactice și personal didactic auxiliar*

Voluntarii înscriși în anul școlar 2021 - 2022
3.349 de elevi bucureșteni
250 de cadre didactice și personal didactic auxiliar



Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.   
     Voluntarii au contribuit la organizarea și buna desfășurare a tuturor evenimentelor
organizate de PROEDUS:
  Afi Hub PROEDUS - 1.613 
 UEFA EURO 2020  - 1.086
 Senatul Copiilor - 169
 Magia Copilăriei la Afi Cotroceni - 251
 Străzi Deschise - 82
Marele ePremiu al Orașului București - 64
SMART START - 98
BUCHAREST MARATHON - 35
BUCHAREST HALF MARATHON - 35
BUCHAREST INTERNATIONAL 10K - 55
CARAVANA RESPONSABILITĂȚII - 29

BUCUREȘTI SUPER RALLY 2021 - 223 
 VOLUNTARIAT - 3.349  
TARGUL FABRICA DE JUCARII - 1.173
MUZEUL COPIILOR - 56
T.E.A.M. - 135
 XR MONTH - 465
DaruiEsti în BucurEști - 262
 Let s Hub - 153 
Festivalul Viata Verde Bucuresti - 25
Cupa Romaniei la Padbol - 42



Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.Voluntar PROEDUS 2.0.      - PROFESORI- PROFESORI- PROFESORI      

Realizarea materialelor didactice pentru platforma www.hubproedus.ro; 

Implicare în proiectul ”Vacanța activă în București”

Profesorii voluntari au fost invitați să participe la conferința de deschidere a
Târgului Oferta Educațională online, împărtășind din experiența lor cu
privire la alegerile potrivite pentru formarea elevilor, totodată contribuind la
promovarea evenimentului.

Profesorii Voluntar PROEDUS 2.0. au fost promotorii tuturor activităților
demarate de către instituția noastră.  

 Activitățile desfășurate de voluntarii profesori în anul 2021 au constat în:

   Programul de voluntariat pentru profesori, a fost o premieră la nivel european, fiind demarat în anul 2019. 

 În sesiunea de înscriere din septembrie 2021, s-au înscris 250  de cadre didactice și personal didactic auxiliar.



Centrul Educațional                                         ,  cel mai interactiv spațiu multifuncțional de învățare non-
formală și experiențială din București s-a redeschis publicului în perioada 27 noiembrie - 26
decembrie 2021, cu activități noi de învățare prin joc și joacă. Conceptul spațiului este de a facilita
activități recreative și de educație nonformală prin prisma unor expoziții și ateliere care își schimbă
periodic tematica pentru a oferi o gamă cât mai largă de experiențe de învățare. Muzeul Copiilor, unul
dintre cele mai îndrăgite proiecte ale Centrului, și-a propus să devină un model de bună practică,
asemenea marilor centre urbane din Europa și chiar din lume, câteva exemple de referință fiind
Copernicus Center (Polonia) și Technopolis (Belgia), vizitate de delegații oficiale PROEDUS, în
perioada 2010 – 2015.



202
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           Muzeul Copiilor a reînceput, anul trecut,
aventura cu o călătorie în Egiptul Antic. Peste 5.200
de vizitatori unici au găsit comorile ascunse în
piramide, au făcut cunoștință cu mumiile, au
descifrat cele mai ascunse coduri și au scris cu
hieroglife. Copiii au văzut cum se simțeau faraonii pe
tron, ce bogății erau ascunse în camera sarcofagului,
care erau codurile secrete ce deschideau camera
comorilor și care erau responsabilitățile zeilor. 



Impact GOOGLE
653.109

Impact Facebook 
170.178

        Lansarea noii expoziții interactive din cadrul Centrului  Educațional EXPLORATORIUM - MUZEUL COPIILOR  a 
 avut un impact semnificat în mediul  online, generând un număr de 653.109 de vizionări  pe platforma google.



         Partenerii noștri Auchan , IT2Go.ro ,
Da Vinci Kids, World Class România,
Showroom Andreea Veneciuc Fashion
Store,  Editura Litera, MAXI PET România 
 și ECDL ROMANIA au oferit peste 20.000
de cupoane cu reduceri și beneficii tuturor
vizitatorilor din cadrul Muzeul Copiilor!
 



✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 27 noiembrie - 26 decembrie1 

Beneficiari:  250
Let's HubLet's HubLet's Hub   

           O altă componentă a Centrului Educațional
EXPLORATORIUM a fost "Let's Hub", un proiect prin care
organizațiile nonguvernamentale și persoanele fizice cu activități
independente din zona educațională și culturală s-au implicat
activ în dezvoltarea comunității bucureștene.
UNICEF s-a alăturat programului și a oferit workshop-uri gratuite
pentru voluntarii PROEDUS 2.0 în luna decembrie. 
250 de elevii au învățat noi tehnici de comunicare, negociere și
cu ajutorul activităților de tip role playing au reușit să înțeleagă
importanța Convenției privind Drepturile Copilului și rolul
important ca și voluntar în campanile de conștientizare.
   Totodată în cadrul proiectului, voluntarii PROEDUS 2.0, au
participat și la training-urile de dezvoltare a abilităților și soft
skill-urilor într-un mod inovativ și distractiv.
       De asemenea, în cadrul Let's Hub a fost prezentă și Fundația
Tineri pentru Tineri care a realiza un curs de instruire educatori
de la egal la egal. Tema cursului a vizat sănătatea reproducerii și
abilitățile de viață pentru adolescenți.  Cursul derulat face parte
din programul tradițional al fundației Tineri pentru Tineri intitulat
„Educație pentru Viața de Familie”. 



                 PROEDUS a pus  la dispoziție în 2021 cursuri gratuite de formare continuă
dedicate cadrelor didactice, prin intermediul cărora profesorii deprind capacitatea de a
proiecta și dezvolta noi metode și tehnici de lucru cu elevii, dar și de evaluare a acestora.
Totodată, proiectul a urmărit conștientizarea importanței și utilitatea elaborării și
implementării unor programe educaționale bazate pe principiile învățării non-formale. 
În perioada 14 ianuarie - 19 aprilie 2021, s-au desfășurat două cursuri acreditate în
mediul online cu 15 CTP la care au participat 277 de profesori, după cum urmează:
 
              Rolul Comunicării Didactice în Gestionarea Clasei de Elevi cu scopul: dezvoltării
competențelor de comunicare adecvate în activitățile didactice prin exersarea tehnicilor
de expresivitate, formarea unui stil de comunicare expresiv.

              Noile Educații – Abordări Inovative prin Disciplina Pregătiți pentru Viață cu
scopul: dezvoltării competențelor cadrelor didactice pentru învățământul primar și
gimnazial, cu accent pe aplicarea programei școlare Pregătiți pentru viață; Educație
pentru viață și comunitate.

 Fiecare curs a avut o durată de 60 de ore și s-a desfășurăt pe perioada a 3 săptămâni. 
 Sesiunile de lucru au fost facilitate de un formator profesionist cu experiență relevantă
în domeniul educației non-formale.
 Metodologia de formare a utilizat metode active și participative, caracterul sesiunilor
fiind preponderent practic-aplicativ.

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 14 ianuarie - 19 aprilie  

Beneficiari:  277

Cursuri Gratuite pentru Cadre DidacticeCursuri Gratuite pentru Cadre DidacticeCursuri Gratuite pentru Cadre Didactice   



            O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București este un proiect cu
finanțare nerambursabilă susținut prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014;

           Obiectivul principal al activităților propuse pentru ultimul an de sustenabilitate s-a axat pe diversificarea
metodelor de învățare pentru un număr de aprox. 500 de elevi aflați în situație de risc de pe raza Municipiului
București, prin utilizarea metodelor de educației non-formală, cu scopul creșterii atractivității sistemului
educațional și al asigurării incluziunii sociale. Astfel, am amenajat 3 săli de învățare non-formală și training
special destinate acestui tip de activitate.
           Totodată, a fost amenajată o zonă senzorială, în cadrul căreia beneficiarii pot descoperi diverse elemente
și texturi, printr-un proces individualizat și interactiv. Zona senzorială are în vedere îmbunătățirea modulării
senzoriale legate de comportament și atenție, creșterea abilităților pentru interacțiunile sociale, a abilităților
academice și a autonomiei personale.

✘

✘

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE:ianuarie - decembrie 2021

Beneficiari:  500

O șansă la un viitor mai bun pentru copiiiO șansă la un viitor mai bun pentru copiiiO șansă la un viitor mai bun pentru copiii
în situații de risc din Municipiul Bucureștiîn situații de risc din Municipiul Bucureștiîn situații de risc din Municipiul București



3. PROIECTE ÎN PARTENERIAT  



4.230.799,19 lei 
Sponsorizări în
servicii și produse 

peste 518.900 de
beneficiari 

20 de  sponsori din domeniul privat implicați în
proiectele marca #PROEDUS 

15 proiecte în parteneriat

9.768 de voluntari implicați

202120212021      

27.092 ore de voluntariat 



BENEFICIARI: 23.000 

PARTICIPĂRI ALE VOLUNTARILOR PROEDUS: 8.050 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 08 februarie - 12 septembrie 2021 4

AFI HUB PROEDUS ✘

✘

✘

            Într-un spațiu generos, de aproape 2.000 mp, din
incinta AFI Cotroceni, timp de 218 zile a funcționat AFI HUB
PROEDUS, locul de consultare, dialog și socializare între
profesorii, părinții, elevii bucureșteni și societatea civilă, în
general, pe care i-am susținut să dezvolte inițiative inovative
din domeniul educației. 
          AFI HUB PROEDUS – Te conectează la educația
viitorului a fost un proiect pilot dedicat copiilor, părinților,
cadrelor didactice și organizațiilor nonguvernamentale din
domeniul educației și s-a desfășurat în perioada 8 februarie
– 12 septembrie 2021 în incinta Centrului Comercial AFI!
În 7 luni de funcționare, spațiul a primit peste 31.000 de
vizitatori, fie participanți în cadrul atelierelor, sesiunilor sau
workshop-urilor organizate, fie ca beneficiari ai spațiilor
amenajate din incintă (film, calculatoare, loc de joacă,
sport&timp liber, revoluții științifice.
Dintre aceștia, 8.000 au fost voluntari PROEDUS, care au
participat la peste 800 de workshop-uri, training-uri, sesiuni
de formare, dezbateri, concursuri de cultură generală si
activități multimedia. 



AFI HUB PROEDUS ✘ ✘

      Obținerea spațiului s-a realizat în baza unui
parteneriat gratuit între cele două părți, iar amenajarea
HUB-ului s-a făcut cu sprijinul sponsorilor. Cuantumul
sponsorizarilor/ bartere a depășit 1.500.000 de lei.
Intrarea a fost gratuită pe tot parcursul funcționării
spațiului, iar accesul în zonele comune s-a făcut în
limita unui număr rezonabil de vizitatori, în conformitate
cu reglementările în vigoare.



AFI HUB PROEDUS ✘ ✘

#workshop

#training
#SesiuniDeFormare

#concursuri#multimedia

#ExpozițiiInteractive



Super Cupa României la Karting ElectricSuper Cupa României la Karting ElectricSuper Cupa României la Karting Electric

             Evenimentul Super Cupa României la Karting Electric a
fost organizat de Clubul de Karting București, cu sprijinul
Primăriei Municipiului București, prin PROEDUS în perioada 20
- 22 august 2021, în Piața George Enescu. Competiția sportivă
a fost dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani. 50
de piloți în devenire au concurat în cadrul a două probe: circuit
stradal și slalom paralel. Copiilor li s-au pus la dispoziție un
circuit amenajat în jurul unor obiective emblematice din
București, precum: Palatul Regal, Sala Palatului, Muzeul
Național de Artă, Ateneul Român și Piața George Enescu.
Cei peste 60 de voluntari PROEDUS implicați în buna
desfășurare a proiectului au ocupat poziții cheie pe traseul
amenajat, astfel încât să observe toate manevrele realizate de
către piloți. 
Rolul acestora a fost de a realiza fotografii și de a nota
observații din timpul fiecărui circuit.

VIZITATORI: 5.000

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 20 - 22 AUGUST 2021 ✘

✘
VOLUNTARI IMPLICAȚI: 64✘



SMART STARTSMART STARTSMART START   

            Smart Start a fost un eveniment organizat de
Asociația Clubul de Karting București, cu sprijinul Primăriei
Municipiului București, prin PROEDUS în perioada 11 - 12
septembrie, în Parcul Tineretului.
 33 de piloți cu vârste cuprinse între 4 - 14 ani au concurat
pentru Trofeul PROEDUS din cadrul Campionatului Național
de Karting Electric.

            Nelipsite din cadrul evenimentului au fost atelierele
creative, în cadrul cărora cei mici, alături de voluntarii
PROEDUS 2.0. au învățat cum pot recicla și reutiliza
deșeurile într-un mod distractiv și creativ.

VOLUNTARI IMPLICAȚI: 98 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 11 - 12 SEPTEMBRIE 2021 ✘

✘

VIZITATORI: 5.000✘



Magia Copilăriei la Afi CotroceniMagia Copilăriei la Afi CotroceniMagia Copilăriei la Afi Cotroceni
VOLUNTARI IMPLICAȚI:251 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 1 IUNIE ✘

✘

        De Ziua Internațională a Copiilor, Primăria
Municipiului București, prin PROEDUS, în
parteneriat cu Afi Cotroceni au sărbătorit farmecul
de basm al copilăriei în cel mai mare mall din
România. Pe 1 iunie  2021, bulevardele din centrul
comercial AFI Cotroceni au fost transformate într-
un tărâm al poveștilor, al creativității și al
distracției. 
      Sute de micuți s-au bucurat de momente
artistice pline de energie, ateliere educative,
experimente științifice, baloane modelabile, face
painting. Vizitatorii au participat la aventuri în
realitatea virtuală și  la jocuri interactive.
Călătoria pe tărâmurile fermecate a fost dedicată
tuturor celor care nu au uitat să copilărească. 



Senatul CopiilorSenatul CopiilorSenatul Copiilor   VOLUNTARI IMPLICAȚI: 170 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 5 IUNIE ✘

✘

              Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, sub
coordonarea Cul Tur Ed - Direcția Cultură, Învățământ, Turism
a Municipiului București a celebrat pe 5 iunie copilăria în
Grădinile Senatului în cadrul proiectului Senatul Copiilor!                    
PROEDUS a pregătit pentru cei aproximativ 20.000 de vizitatori
o serie de ateliere creative de pictură și desen, mini terenuri de
fotbal, baschet, tenis de câmp și ping pong, unde cei mici au
putut să se bucure de mișcare în aer liber. Alte atracții  de care
au beneficiat copiii au fost experimentele cu vulcani, curcubeul
în borcan sau realizarea slime-ului, precum și trambulinele sau
traseele de cățărat. 
            170 de voluntari PROEDUS au participat la buna
desfășurare a acestor activități, astfel încât copiii să fie în
siguranță.
La standul României, amenajat de PROEDUS, peste 2.000 de
copii au primit informații cu privire la activitățile și
evenimentele Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive
București.

*Proiectul a fost realizat prin parteneriat cu Senatul României.

BENEFICIARI: 20.000✘



XR MonthXR MonthXR Month VOLUNTARI IMPLICAȚI: 465 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 30 septembrie - 30 octombrie ✘

✘

             Primăria Capitalei, prin PROEDUS, în parteneriat cu One Night
Gallery a organizat, în perioada 30 septembrie – 31 octombrie,
evenimentul XR MONTH - Mixed Reality Festival, primul proiect din
cadrul programului "Organizații Gazdă".
       În cadrul proiectului, 36 de clădiri şi zone emblematice din
centrul orașului au fost transformate, prin intermediul noilor
tehnologii şi al filtrelor XR Month, într-o adevărată expoziție digitală
în aer liber.
Accesul în interiorul expoziţiei digitale s-a realizat cu ajutorul celor
465 de voluntari PROEDUS care au fost prezenți în punctele cheie
din București, timp de 2.325 de ore, oferind suport și informații unui
număr de peste 30.000 de persoane care au ales experiența
realității augmentate în XR Month.
Lucrările digitale care au transformat clădirile din centrul Capitalei
au fost create de 40 de artiști.  
Proiectul a avut ca scop evidențierea patrimoniului arhitectural,
transformarea spațiului public în suport pentru artă şi explorarea
creativă a orașului.

Voluntarii PROEDUS 2.0 au fost prezenți în 15 locații emblematice din centrul orașului, precum Ateneul Roman, Arcul de Triumf, Casa Mița Biciclista, Hotel
Intercontinental, Hotel Novotel, Universitatea Ion Mincu, Muzeul Antipa, Muzeul de Istorie, Observatorul Astronomic, Palatul Oscar Maugsch, Palatul
Parlamentului, Palatul Telefoanelor, Piața Operei, TNB, Teatrul Odeon

✘BENEFICIARI: 30.000 



Caravana Responsabilității &Caravana Responsabilității &Caravana Responsabilității &   
Adoptă BucurieAdoptă BucurieAdoptă Bucurie      

       Voluntarii PROEDUS 2.0. s-au alăturat
campaniilor de conștientizare și de adopție a
cățeilor din centrele de adăpost ASPA, în
baza parteneriatului încheiat cu Autoritatea
pentru Supravegherea și Protecția
Animalelor. 
        Elevii implicați au sprijinit, totodată,
informarea corectă asupra responsabilității
cetățenilor în ceea ce privește sterilizarea și
microciparea patrupezilor, prin distribuirea
de 33.000 de pliante informative în cartierele
bucureștene. 
Peste 250 de voluntari au fost prezenți în
fiecare weekend în cadrul târgurilor de
adopție pentru facilitarea găsirii unui adăpost
micuților blănoși.



Bucharest International 10 KBucharest International 10 KBucharest International 10 K   

          Proiectul s-a derulat în data de  19
septembrie, în parteneriat cu Asociația Club
Sportiv  Constantina Diță pe bulevardele
emblematice ale orașului. 
În cadrul competiției sportive s-au înscris 1.500
de participanți și au fost implicați peste 50 de
voluntari PROEDUS 2.0. pentru buna
desfășurare a evenimentului. 
Proiectul a avut ca misiune dezvoltarea sportului
de masă și de performanță. Totodată în cadrul
evenimentului voluntarii au avut  un rol
important, oferind suport tuturor participanților
pe întreg traseul.
 



Bucharest Marathon & Bucharest Half MarathonBucharest Marathon & Bucharest Half MarathonBucharest Marathon & Bucharest Half Marathon   

            Străzile orașului au fost transformate în 
 perioada 04 - 05 septembrie și  30 - 31
octombrie în pista de alergare a participanților
înscriși în cadrului evenimentelor Bucharest
MARATHON și Bucharest Half Marathon
realizate de către Asociația Clubul Sportiv
Bucharest Running Club  cu sprijinul PROEDUS.
         Cele două competiții au reușit să angreneze
peste 7.000 de alergători și  peste 70 de
voluntari PROEDUS2.0. Voluntarii PROEDUS au
oferit suport pentru buna desfășurare a
evenimentului, totodată au încurajat
participanții pe întregul circuit, fiind plasați în
puncte cheie pe traseu.  



Campionatul Național de Super Rally 2021Campionatul Național de Super Rally 2021Campionatul Național de Super Rally 2021
   

          Peste 200 de Voluntari
PROEDUS 2.0. au fost prezenți pe 23
octombrie 2021,  la Campionatul
Național de Super Rally!
În cadrul evenimentului voluntarii  au
putut participa activ în cadrul
competiției la standurile de service și
au asistat la toate operațiunile ce se
produc în timpul curselor.

*Proiectul a fost organizat de
Asociația Club Sportiv AMC Racing –
AMC Curse, cu sprijinul Primăriei
Municipiului București, prin PROEDUS



Festivalul Viața Verde BucureștiFestivalul Viața Verde BucureștiFestivalul Viața Verde București       

           Cea de-a V a ediție a Festivalului Viața Verde
București a fost unul din proiectele din cadrul
programului “Organizații Gazdă” lansat de
PROEDUS și s-a desfășurat  în  weekendul 23 -24
octombrie 2021, în Parcul Crângași!
        În cadrul evenimentului vizitatorii și voluntarii
PROEDUS 2.0. au învățat cât de importantă este
reciclarea, dar și ce alte măsuri putem lua pentru
a salva planeta de efectele nocive ale deșeurilor în
cadrul workshop-urilor.
        Voluntarii PROEDUS 2.0. au fost prezenți în
cadrul atelierele creative și la sesiunile de “Știință
și educația viitorului” .



9

3. UEFA EURO 2020UEFA EURO 2020UEFA EURO 2020   

Trophy tourTrophy tourTrophy tour
Mobility MakersMobility MakersMobility Makers



9

Trophy TourTrophy TourTrophy Tour



                Trofeul UEFA EURO 2020 a ajuns la București în data de 25.04.2021, când a avut loc și evenimentul
“Turul Trofeului UEFA EURO 2020 – Trophy Tour Bucharest & Bridge Event”. Traseul trofeului a inclus 6
zone și edificii importante din București . 
        Prima oprire a fost Primăria Generală a Municipiului București, unde, în prezența Primarului General al
Capitalei, Nicușor Dan, a viceprimarilor Stelian Bujduveanu și Horia Tomescu, a ambasadorilor, Gabriela
Szabo, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu și a altor oficiali UEFA, trofeul a fost prezentat bucureștenilor
în cadrul unei conferințe de presă. Traseul trofeului a continuat pe Podul Basarab, Piața George Enescu,
Piața Universității, Piața Constituției, ultima oprire fiind la Arena Națională, unde, în fața a peste 100 de
jurnaliști, a avut loc conferința de încheiere a evenimentului și realizarea materialelor foto/video pentru
presa națională și internațională. Pe tot parcursul traseului, echipele PROEDUS, formate din 2-4 persoane în
fiecare locație, au asigurat că trofeul ajunge în siguranță și conform programului în fiecare din cele 6 puncte .
        Evenimentul s-a desfășurat fără public, în contextul pandemic de la momentul respectiv, însă a fost
transmis LIVE pe unul dintre cele mai urmărite posturi de televiziune din Romania, PRO TV, care a înregistrat
3.5 puncte de audiență, ceea ce înseamnă că 334.000 de telespectatori au urmărit  programele transmise
de la acest eveniment sportiv.





Primăria Municipiului București  

Podul Basarab

Piața George Enescu

Piața Universității 

Piața Constituției 

Arena  Națională 

Trophy TourTrophy TourTrophy Tour      - traseu- traseu- traseu
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Mobility MakerMobility MakerMobility Maker



                    În baza notei Primarului General Nr. 214 din data de 5 iunie 2019,
Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS a fost
nominalizat ca organizator al evenimentelor de interes public şi importanţă
naţională - „Turul Trofeului U.E.F.A. 2020” şi a activităţii „Mobility Makers”
în oraşul gazdă Bucureşti. 
                   Dintre cei aproximativ 6.000 de liceeni din anul școlar 2020 - 2021,
înscrişi în programul „Voluntar PROEDUS 2.0”, pentru acţiunea „Mobility
Makers” şi-au exprimat intenţia de participare un număr de aproximativ 600
de elevi. 
                   În etapele de formare şi instruire au participat 473 de voluntari, iar
pentru etapa de implementare a proiectului au fost selectaţi 412 elevi
voluntari. 



           Scopul sesiunii de formare a fost acela de a pregăti voluntarii PROEDUS pentru a informa, asista şi oferi servicii de
orientare pentru turiştii şi participanţii la meciurile disputate în Municipiul Bucureşti. 
           Procesul de formare s-a desfăşurat, în primă fază, la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului, pe parcursul a 2 zile (29-30 mai 2021) şi a presupus o pregătire intensivă ce a abordat tematici diverse
referitoare la derularea celor 4 meciuri. 
 Etapa ulterioară a continuat cu ajutorul platformelor online, liceenii voluntari fiind instruiţi cu privire la datele tehnice. 

sti luri  comportamentale

modalităţi  de comunicare

adaptarea la situaţi i  de criză şi  la schimbări  neaşteptate
 

adaptarea informaţi i lor  la grupul  ţ intă

proceduri  privind sosirea turişt i lor  la Bucureşti

faci l i tăţ i  privind uti l izare transportului  public

condiţ i i le  şi  t impii  de acces în Arena Naţională
 

procedura de aplicare a brăţări lor  şi  mobil i tatea între
locaţi i  în  funcţie  de f luxul  de persoane.

Ce au învăţat voluntarii?
 

Datele tehnice:

Tematici:  

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘





                 În urma procesului de selecţie şi a disponibilităţii, voluntarii au fost distribuiţi în punctele arondate PROEDUS, respectiv Aeroportul
Internaţional „Henri Coandă” şi Gara de Nord.
Ţinând cont de fluxul de turişti şi participanţi la meciuri, treptat, au fost solicitaţi suplimentar de către reprezentanţii Serviciilor EURO2020 voluntari
şi în alte puncte cheie.
Începând cu primul meci, voluntarii PROEDUS, au preluat locaţiile din Rond „Alba Iulia”, drive - thru Otopeni – Fermei B şi drive – thru Aeroport
Internaţional „Henri Coandă”.

Până la finalul meciurilor disputate în incinta
Arenei Naţionale, numărul locaţiilor s-a
suplimentat, astfel voluntarii au fost prezenți în
15 centre acreditate UEFA.  

 

Campionatul European de Fotbal EURO 2020 de la Bucureşti, 
cu implicarea voluntarilor PROEDUS- Mobility Makers, a presupus: 

5.908 ore lucrate

1.086 de voluntari PROEDUS implicaţi

25.250 de brăţări împărţite şi turişti îndrumaţi

52.200 de participanţi la toate cele 4 meciuri majoritatea fiind
ghidaţi de către voluntarii Mobility Makers de la PROEDUS şi
CTMB 





EVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOREVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOREVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOR

              Primarul Municipiului Bucureşti, Nicușor Dan,  a dorit
să mulțumească personal elevilor şi tinerilor voluntari 
 implicaţi în activitatea Mobility Makers de la Bucureşti. 
Astfel, voluntarii au fost invitaţi la vizionarea finalei UEFA
Euro 2020  pe Arena Naţională în data de 11.07.2021. 
Au fost respectate toate normele igienico -sanitare în
vigoare, accesul pe Arena Naţională – intrarea VIP din str.
Maior Coravu, făcându-se strict pe baza unui Test Antigen
oferit gratuit, a dovezii unui Test PCR sau a dovezii vaccinării
cu schema completă de la care au trecut cel puţin 10 zile. 

Au fost prezenţi peste 1.000 de voluntari  pe Arena
Naţională.



EVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOREVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOREVENIMENT DE RECUNOAŞTERE A ACTIVITĂŢII VOLUNTARILOR



4. Social Media4. Social Media4. Social Media   



           Strategia de comunicare pentru anul 2021 a fost în
deplin acord cu misiunea instituției. Evenimentele și
proiectele au fost promovate prin intermediul canalelor de
social media, pagina de Facebook și Instagram fiind
actualizate cu informații și materiale realizate  de către
Serviciul de Relații Publice precum: fotografii, clipuri, postări
pentru fiecare acțiune întreprinsă, materiale grafice de
promovare.  
          La finalul anului 2021, pagina de Facebook a înregistrat
un număr de 33.352 de urmăritori și 30,782 like-uri.
Majoritatea utilizatorilor a fost reprezentata de femei cu
vârste cuprinse între 35  și 44 de ani, urmate de categoriile de
vârsta de ani si 18 - 24  de ani. 
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         Pentru toate proiectele si evenimentele organizate, PROEDUS  a acordat atenția mijloacelor de comunicare orientate spre
online, așadar în 2021 pagina de FACEBOOK PROEDUS a ajuns la un cuantum de 740,074 de interacțiuni,  like-uri, distribuiri,
vizualizări.  

Facebook - IMPACT  &  INTERACȚIUNI 

Facebook 

2019

489,734 740,074

2020 2021

109,994

Platformă 



        În anul 2021, PROEDUS a încheiat  5
parteneriate media cu PRO TV, Phoenix
Media, EuroMedia, Universal Solution și
Magic Fm în vederea promovării activității
prin următoarele canale: TV, radio și afișaj
outdoor. PROEDUS a beneficiat de gratuitate
în cadrul acestor parteneriate.  

Sponsorizări media 



Apariții media
        Având în vedere calitatea programelor și
evenimentelor desfășurate de către PROEDUS ,
acestea au beneficiat de o promovare organică
(fără finanțare) la TV și în presa națională, dar și
internațională, prin peste 100 de apariții la știri,
interviuri în locații, reportaje și articole .
Evenimentele PROEDUS au apărut pe posturi și
website-uri precum: PRO TV, Antena 1, Romania
TV, Prima TV, Trinitas TV, Național Tv, Știri pe
Surse, Adevarul,  Click, The Mayor, Super Bebe,
AgerPres, EuropaFm, România  Pozitivă, B365,
StyleGuide, NewsWeek, Hotnews, Libertatea,
Economia.net, G4Media, Administrație.ro,
Ziare.com, Gându, Curierul Național, Mediafax,
National Geographic România, Digi24, GSP,
Playtech. 
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