
raport de
activitate
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despre noi...despre noi...despre noi...
 Înființat în anul 2009 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, serviciu public de

interes local al Municipiului București, joacă un rol esențial în peisajul educațional bucureștean, reușind

cu succes să acopere o gamă cât mai largă de activități complementare învățării formale. 

 

Unicitatea instituției noastre este dată tocmai de caracterul permanent al activităților derulate, reușind

să valorificăm toate cele 365 de zile ale unui an întreg, știut fiind faptul că nu există încă o instituție de

învățământ sau similară capabilă să acopere în mod eficient cele 175 de zile de școală efectivă împreună

cu cele 190 de zile libere pe un interval orar extins. 

De asemenea, PROEDUS reușește anual, pentru beneficiul elevilor, să reunească ca participanți activi toți

actorii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, inspectori școlari, profesori metodiști, părinți, tutori,

manageri educaționali) responsabili de dezvoltarea actului educațional.

Rămânem lideri în peisajul educațional bucureștean și oferim noi oportunități și contexte de învățare,

fiind în permanență conectați la prioritățile și noile tendințe de dezvoltare ale tinerei generații. În acest

sens, urmărim constant recomandările europene și internaționale în ceea ce privește educația în toate

formele ei. 

Continuăm să propunem o abordare novatoare și conectată cu solicitările generației Alfa, a copiilor

născuți după anul 2000, care învață accelerat. Ceea ce este astăzi, trebuie corelat cu evoluția

tehnologică și îmbinat cu diversitatea culturală în care trăim, astfel activitățile pe care PROEDUS le

propune răspund așteptărilor actuale și viitoare ale copiilor și adolescenților cu care intrăm permanent

în contact. 
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56 DE PROIECTE

1.901.371 LEI SPONSORIZĂRI/
PARTENERIATE ÎN SERVICII ȘI PRODUSE 

2.587.451 VENITURI 

8.383.294 IMPACT MEDIA

98.988 DE ORE DE VOLUNTARIAT



3056 de tururi ghidate 

358 de zile de activitate PROEDUS 

9 expoziții intinerante 

45836 de vizitatori

2685 de acțiuni 
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VENITURI REALIZATE
2.587.451 lei 

VENITURI APROBATE
1.850.000 lei

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS a realizat venituri în anul 2022 cu 40% mai mult 
 față de suma de venituri proprii aprobate,1.850.000, rezultând un total de  2.587.451 lei. 
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CuprinsCuprinsCuprins

PROIECTE ÎN PARTENERIATPROIECTE ÎN PARTENERIAT  

IMPACTIMPACT

PROIECTE PROEDUSPROIECTE PROEDUS

IMPACTIMPACT

IMPACTIMPACTSOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA
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Proiecte și programeProiecte și programeProiecte și programe   
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Centrul Educațional - Exploratorium este un hub interactiv  multifuncțional

de învățare non-formală și experiențială din București , cu activități noi de

învățare prin joc și joacă deschizându-și porțile în anul 2022 pe 10 ianuarie.

Conceptul spațiului este acela 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.

Exploratorium găzduiește și locuri de întâlnire pentru diverse activități cu un

caracter socio-educativ (workshop-uri, training-uri, hub-uri de creație,

ateliere, etc.) 



Începând din 10 ianuarie până pe 10 iunie, 14.458 micuți exploratori au
avut parte de o aventură unică pe cele 7 continente, în expoziția
interactivă - Ocolul Pamantului în 80 de Curiozități. Micuții bucureșteni 
 au descoperit și au învățat despre cele 7 continente într-un mod
interactiv. Plimbarea cu balonul cu aer cald deasupra Americii de Sud și  
personajele remarcabile din întreaga lume au fost doar câteva din
atracțiile principale. 
 

I. Ocolul Pământului în 80 de Curiozități 

II. Kids in Pyramids 
Fascinantul tărâm al misterelor din Egiptului Antic a fost descoperit de
5309 de vizitatori  în expoziția interactivă - Kids in Pyramids de la Muzeul
Copiilor. Micuții 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 preocupările zeilor. 

perioadă:10 ianuarie - 10 iunie vizitatori: 14.458

perioadă: 10 ianuarie - 10 martie Vizitatori: 5309





III. Escape Room - Istoria Luminii 

IV. Kids in Roman Empire 

            Din 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞, PROEDUS a deschis primul Escape Room de la Muzeul
Copiilor cu tematica History of Lights,  ce a fost vizitat de 4431 de aventurieri
până în  prezent, care cu ajutorul informațiilor parcurse au reușit să ”evadeze”
din camera dedicată unui escape room unic și educativ.  Copiii au aflat despre
secretele luminii prin jocuri și experimente, iar fiecare mister rezolvat a fost
punctat.  

Perioadă: 12 martie - 10 iunie / 1 septembrie - 23 decembrie 
Vizitatori: 3570

Perioadă: 12 martie - 10 iunie
Vizitatori: 4529

            În perioada 12 martie - 10 iunie, 4529 de vizitatorii au parcurs o 

 călătorie pe drumul istoriei antice, descoperind  expoziția interactivă - Kids in

Roman Empire. Copiii au reușit să viziteze impresionantă clădire a Imperiului

Roman, Colosseumul, unde au “ înfruntat” leii și gladiatorii, au descoperit

legende romane, dar și monumente spectaculoase. Informațiile despre artă,

arhitectură și matematică, dar și seria de activități distractive tematice au

transpus vizitatorii în lumea fascinantă a primului împărat al Romei, Caius Iulius

Caesar Augustus. 



APROAPE DE TINEAPROAPE DE TINE
                     Timp de 92 de zile, Muzeul Copiilor s-a mutat mai aproape de micuții

bucureșteni, cu 3 expoziții interactive și educative. În perioada 1 iunie - 31 august,

7.375 de copiii s-au putut bucura de cele mai noi expozițiilor interactive propuse de

Muzeul Copiilor: Wild West Kids, Firs Kids on Mars și Stone Are Kids.

Parcul „Drumul Taberei” a găzduit în perioada 1 iunie - 18 iulie expoziția educativă și

interactivă  „First Kids on Mars”,  unde vizitatorii au aflat informații despre gravitație

sau sistemul solar, au călătorit în spațiu cu racheta până la planeta Marte și s-au

întâlnit cu Roverul Curiosity. În laboratoarele ”marțiene”, vizitatorii au putut analiza

mostre de sol. Începând cu 20 iulie și până pe 31 august, vizitatorii s-au putut bucura

de expoziția interactivă Stone Age Kids. Micuții s-au aventurat  în epoca de piatră,

unde s-au întâlnit cu un mamut și omul peșterii, au învățat despre picturile rupestre și

despre principalele unelte pe care oamenii peșterii le utilizau. Pe de altă parte, insula

Pensionarilor din Parcul „Alexandru Ioan Cuza” s-a tranformat în Insula Muzeul Copiilor,

unde au fost pregătite aventurile „Wild West Kids” - prin cunoașterea într-o manieră

educativă, distractivă și interactivă a vestului sălbatic.

V. Wild West Kids VI. First Kids on Mars VII. Stone Are Kids



În perioada septembrie - decembrie 2022, peste 7400 de vizitatori s-au bucurat  de o
destinație unică spre cunoaștere și explorare în expoziția interactivă - 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐮𝐥
𝐦𝐞𝐬𝐞𝐫𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 - 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐨𝐛𝐛𝐲.
Turul a fost ghidat într-o manieră atractivă pentru micuții vizitatori și i-a purtat
printr-un univers al meseriilor, de la preistorie până în viitor.  
Cele 7 zone din cadrul expoziției interactive și educative surprind cele mai
importante ocupații, evoluția acestora și rolul lor în dezvoltarea unui oraș.
Jobby întâmpine, indiferent de vârstă, nu doar la joacă ci și la învățare.

VIII. Universul Meseriilor - Aventurile lui Jobby

IX. KiddOlimpiada

Aproximativ 2300 de  vizitatorii  au descoperit expoziția interactivă dedicată
sportului „Kiddolimpiada” , unde micuții și-au putut testa abilitățile sportive.
vor lua parte la competiții şi îşi vor îmbogăți cunoștințele despre sportivii români şi
internaţionali, dar şi despre premiile obținute de aceștia sau echipamentele lor.
O parte din acestea, precum centura de campion mondial WBO a lui Mihai Leu,
costumul Anei Maria Brânză Popescu de la jocurile Olimpice de la Tokyo, Cupa
Campionilor la Handbal a CSM Bucureşti (2016), mănuşile lui Helmut Duckadam, dar şi
multe altele, au putut fi admirate chiar în timpul vizitei.
Traseul parcurs de copii s-a încheiat în laboratorul de chimie, acolo unde cei mici  au
realizat un experiment inedit.
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MUZEUL COPIILOR este cu siguranță cel de mai succes proiect dedicate copiilor bucureșteni, iar acest lucru a fost 
 resimțit în căutările bucureștenilor pe motorul de căutare GOOGLE.Impactul activităților și expozițiilor din cadrul
muzeului a generat anul acesta un număr de 4.949.348 de vizionări pe platforma google.

Muzeul Copiilor

 4.949.348 
căutări google
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TÂRGUL DE MESERII PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
Fii Meseriaș! Îndrăgostește-te
de meseria ta!

I.

FESTIVALUL VOCEA
TEATRULUI LICEAN
BUCUREȘTEAN 

II.

Sesiuni de informare
privind învățământul
profesional dual pentru
elevii bucureșteni ai
claselor a VIII-a 

III.

Vocația Ta!

IV.

TÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂ

V.

ORIENTARE ȘI FORMARE ÎN CARIERĂ 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE:
11 - 14 aprilie1 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 6
- 10 iunie 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE:
26 mai - 15 iunie 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 2
- 12 mai  



TÂRGUL DE MESERII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUALTÂRGUL DE MESERII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL  
Fii Meseriaș! Îndrăgostește-te de meseria ta!Fii Meseriaș! Îndrăgostește-te de meseria ta!
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În perioada 11 - 14 aprilie a fost organizată prima ediție a
evenimentului - TÂRGUL DE MESERII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL- Fii
Meseriaș! Îndrăgostește-te de meseria ta!. 
Timp de 4 zile, peste 3000 de elevi din unitățile de învățământ
bucureștene au luat contact direct cu ofertele educaționale ale
liceelor din sistemul dual și companiile de top de pe piața
românească. 
Pe lângă gama variată de oferte școlare, participanții au putut
interacționa cu specialiști din diverse domenii și au putut vizita
sediile operatorilor economici, oferindu-le elevilor o perspectivă
nouă asupra pieței muncii din prezent și viitor.

BENEFICIARI:  3000

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 11 - 14 aprilie1 

Operatori economici: 

REȚELE



Bursă lunară de minim 400 lei - 200 lei bursă de stat și min. 200 lei de la operatorul
economic;
Practică la operatori de top;
Bursă de performanță, decontarea transportului preurban sau a cazării la cămin,
masă la locul de practică;
Diplomă de calificare recunoscută la nivel european;
Prioritate la angajare după absolvire;
Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de Bacalaureat;

O componentă importantă a primei ediții - Târgul de Meserii pentru învățământul dual au
fost sesiunilie de informare privind învățământul profesional dual pentru elevii
bucureșteni ai claselor a VIII-a. 
În perioada 2-12 mai 2022,  peste 12.000 de elevi bucureșteni din 118 unități de
învățământ din Municipiul București au avut ocazia de a afla avantajele și oportunitățile
de carieră pe care le oferă această formă de învățământ:

Campania de informare a învățământului profesional - dual din Municipiului București a
fost parte integrantă din proiectul „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual”,
inițiat de Primăria Municipiului București, prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism și
implementat de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – Proedus.

Sesiunile de informare privind învățământul profesional dual pentru eleviiSesiunile de informare privind învățământul profesional dual pentru elevii
bucureșteni ai claselor a VIII-abucureșteni ai claselor a VIII-a

p
r

o
e

d
u

s
.

r
o

33



p
r

o
e

d
u

s
.

r
o

44TÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂTÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂ
EDIȚIA XXIIIEDIȚIA XXIII  

    Eveniment devenit deja tradiție în peisajul școlar bucureștean, Târgul Oferta

Educațională (TOE) este cel mai mare târg de oferte educaționale din București, ajuns

anul acesta la cea de-a XXIII a ediție.

În cadrul evenimentului online, peste 𝟒𝟔.𝟎𝟎𝟎 de elevi bucureșteni au accesat platforma

toe.hubproedus.ro, unde au avut posibilitatea de a descoperi ofertele școlare a anului

2022 - 2023 și au beneficiat și de o vizită a viitorul liceu prin intermediul tururilor

virtuale 360°.

Platforma toe.hubproedus.ro este o componentă digitală utilă pe tot parcursul anului

școlar, fiind actualizată cu informații importante pentru anul școlar și ofertele fiecărui

liceu din Municipiul București.  

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 26 mai - 15 iunie 

BENEFICIARI: 46.000 de elevi bucureșteni 
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Festivalul Vocea Teatrului LiceanFestivalul Vocea Teatrului Licean    

               Festivalul Vocea Teatrului Licean Bucureștean este o platformă de lucru
prin care se urmărește ca fenomenul cultural veritabil să fie promovat în rândul
tinerei generații, facilitându-le astfel descoperirea unor noi forme de exprimare,
creativitate, dezvoltarea pozitivă a imaginației și ocuparea timpului liber într-o
manieră sănătoasă, fizică și intelectuală.
Prima ediție a festivalului s-a desfășurat în regim de concurs în perioada 6 - 10
iunie și s-a adresat trupelor de teatru formate pe lângă teatrele din subordinea
CGMB, exclusiv din elevii unităților de învățământ situate în Municipiului
București. 
Liceele bucureștene: Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Liceul Teoretic
Decebal, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național de Informatică
Tudor Vianu, Colegiul Național Gheorghe Lazar și Colegiului Național de Arte Dinu
Lipatti  s-au  înscris în cadrul programului cu o trupă de elevi ce a fost
coordonată de către unul dintre teatrele: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul
Dramaturgilor Români, Teatrul Metropolis, Teatrul Mic și Teatrul Bulandra.

Elevii și au putut pregăti o piesă de teatru cu ajutorul unor specialiști în perioada
1 septembrie 2021 - 31 mai 2022, iar piesele au fost puse în scenă în cadrul
evenimentului - Festivalul Vocea Teatrului Licean, unde fiecare  reprezentație a
fost evaluată de către  juriu și a fost premiată. 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: : 6 - 10 iunie 
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55Festivalul Vocea Teatrului LiceanFestivalul Vocea Teatrului Licean    

  Primii 35 de elevi – actori și coordonatori profesori au fost recompensați cu un sejur

de 7 zile la mare,într-o tabără coordonată de către PROEDUS, iar  participanții – actorii si

profesorii coordonatori ce nu au obținut un premiu au fost recompensați cu o excursie

de weekend la mare de 3 zile și 2 nopți (în limita a 55 de locuri) în luna septembrie,

coordonată de către PROEDUS.

Totodată, toți elevii înscriși în proiect au fost recompensați cu diplome de participare și

legitimații de acces la teatrele din subordinea CGMB, în limita locurilor disponibile. 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: : 6 - 10 iunie 



                  Programul de consiliere și orientare în carieră și de
proces școlar VOCAȚIA TA, vine în întâmpinarea nevoilor de
integrare socio-profesionala a tinerei generații la care au
participat peste 6500 de elevi din ciclul gimnazial și liceal și
părinți. 
Acest proiect are drept scop motivarea și consilierea tinerilor
elevi de gimnaziu și liceu pentru a pune bazele unei schimbări
atitudinale vis a vis de viitorul lor.

ObiectiveObiective
Acest proiect își propune ca prin sesiuni de consiliere, testări specializate,

trainiguri și povești de succes, să se poată realiza planuri personalizate pentru

elevii de gimnaziu și liceu care să îi ajute în direcționarea corectă a parcursului lor

educațional și profesional.

Grupul țintăGrupul țintă  
Nivelul de interes al elevilor variaza in functie de o multitudine de factori interni si

externi, experiente si circumnstante, cu toate acestea insa, toti elevii trebuie sa faca o

alegere in privinta viitorului indiferent daca sunt sau nu interesati de ceea ce le ofera

scoala in mod particular.
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66Orientare în carierăOrientare în carieră  PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 12 noiembrie - 23 decembrie   
BENEFICIARI: 6500 
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Orientare în carierăOrientare în carieră  

Pentru ca familia și școala sunt parte integrantă din întreg procesul de formare a unui elev,
părinții/tutorii legali și cadrele didactice vor participa alături de grupul țintă la o serie de activități
comune. 

Sesiuni de consiliere tip „one to one”
Biblioteci vii
Speed interview-uri psihopedagogice
Interacțiuni practice de tip fast track to career
Open space technology cu specialiști din diverse domenii de activitate
Evenimente cu vorbitori naționali și internaționali
Vizite la operatori economici
Realizarea unui târg de meserii și de oferte educaționale

În perioada septembrie - decembrie 2022, elevii înscriși în program au beneficia de   un
kit ce va conține, printre altele, chestionare și teste pentru identificarea aptitudinilor și
competențelor ce va fi urmat de un proces complex de:

Dosarele complete de evaluare ale fiecărui elev vor fi puse la dispoziția părinților.
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Orientare în carierăOrientare în carieră  
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Orientare în carierăOrientare în carieră  



 Clasele V – VIII etapa preliminară 2 – 8 mai și etapa finală 9 – 15 mai 2022.
 Clasele IX – XII etapa preliminară 5 – 15 mai și etapa finală 16 – 22 mai 2022

Primăria Municipiului București prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive
– PROEDUS  a organizat în perioada 9 – 22 mai 2022, în parcul Tineretului – intrare Gh. Șincai, proiectul ”Academia
Sportului – Trofeul Bucureștiului” . 
Prin intermediul proiectului, 3000 de elevi de gimnaziu și liceu au participat în competiții sportive pe mai multe
discipline precum fotbal, volei, handbal, baschet 5×5 si 3×3, atât pentru fete cât și pentru băieți.
Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului s-a desfășurat pe 2 categorii, după cum urmează:

ACADEMIA SPORTULUIACADEMIA SPORTULUI
  TROFEUL BUCUREȘTIULUITROFEUL BUCUREȘTIULUI  
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77PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 9 - 22 mai 2022 
BENEFICIARI: 3000 DE ELEVI



ACADEMIA SPORTULUIACADEMIA SPORTULUI
  TROFEUL BUCUREȘTIULUITROFEUL BUCUREȘTIULUI  
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Câștigătorii Academia Sportului- Trofeul Bucureștiului au fost
recompensați cu tabere la Marea Neagră și echipamente
sportive oferite de către sponsorul oficial al competiției,
Decathlon.

Prin acest proiect de amploare, ne-am dorit să aducem în
atenția elevilor bucureșteni faptul că sportul trebuie să fie o
parte integrantă a activității noastre zilnice,  inspirându-le
acestora spiritul competitiv, fair-play-ul, spiritul de echipă,
dezvoltarea abilităților fizice și psihice ale elevilor prin
evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului
în viața fiecărui elev.



p
r

o
e

d
u

s
.

r
o

STRĂZI DESCHISE  - BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ 2022, EVENIMENT OUTDOOR,
A FOST VIZITAT DE PESTE UN SFERT DINTRE LOCUITORII CAPITALEI 

Desfășurat în perioada 30 aprilie - 16 octombrie 2022, pe parcursul a 23 de weekenduri, evenimentul

organizat de Primăria Capitalei a deschis, în premieră pentru pietoni, șase străzi din cinci sectoare

ale orașului și a transformat în total 12 zone intens circulate din București în insule de relaxare

temporare pentru locuitori. Aproximativ 650.000 de bucureșteni au vizitat, pe parcursul celor peste

cinci luni de eveniment, traseele pietonale de weekend și au participat la 800 de evenimente

artistice pregătite de 50 de instituții, operatori culturali și artiști ai Bucureștiului. 

Începând cu ediția 2022, „Străzi deschise” s-a extins în premieră și în afara centrului orașului, pe

mai multe străzi din sectoarele Capitalei. Proiectul „Străzi deschise” a instaurat  astfel 12 zone

pietonale, 35 de străzi și 25 de kilometri care au devenit pietonali pe parcursul mai multor

weekenduri în perioada aprilie-octombrie. Pentru a ajunge la cât mai mulți locuitori, fiecare traseu

pietonal a beneficiat de minimum două weekenduri de eveniment.

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE:30 APRILIE - 16 OCTOMBRIE 

BENEFICIARI: 650.000 DE BUCUREȘTENI 
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Pe parcursul celor peste cinci luni, traseele pietonale de weekend au găzduit evenimente din

diverse zone de divertisment: evenimente sportive și educative, evenimente de activare a

comunităților din oraș și evenimente artistice pregătite de mai multe instituţii culturale ale

oraşului, dar și de operatori culturali privați, antreprenori HoReCa și artiști independenți din

Bucureşti.

Programul artistic al „Străzilor deschise” a urmărit să ofere locuitorilor orașului oportunități de

interacțiune, de întâlnire în spațiul public, de reconectare a locuitorilor la activitățile culturale și de

redescoperire a beneficiilor pe care muzica, artele vizuale, dansul, literatura le au asupra

bunăstării locuitorilor orașului implicit asupra calității vieții acestora, într-un oraș care se

confruntă cu probleme legate de trafic și poluare.

„Străzi deschise” a ajuns pentru prima dată în cartierele Bucureștiului în 2022, în următoarele
zone: 
• Sectorul 1 - Bulevardul Bucureștii Noi, strada Alexandru Constantinescu, strada General Ștefan
Burileanu
• Sectorul 2 - Strada Jean Louis Calderon
• Sectorul 4 - Rondul Fântânii Zodiac
• Sectorul 5 - Strada Bârcă
• Sectorul 6 - Drumul Taberei
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99CIVITAS 2.0. - SPORT ȘCOLARCIVITAS 2.0. - SPORT ȘCOLAR

Apelul de proiecte Civitas 2.0. - Sport Școlar este un program destinat
activităţilor sportive extraşcolare pentru elevii claselor 0 – VIII din Municipiul
Bucureşti ce a avut două perioade de depunere:19 mai - 10 iunie și 8 august - 7
septembrie  
În cadrul celor două apeluri Primăria Capitalei asigură finanțarea resursei
umane necesare desfășurării acestor activități, precum şi materiale sportive,
iar valoarea maximă finanțată pentru un proiect este 20.000 lei.
Unitățile de învățământ calificate în cele 2 apeluri sunt: 

Scoala Gimnaziala Nr. 36
Scoala Gimnaziala Nr. 150
Scoala Gimnaziala Nr. 153
Scoala Gimnaziala Nr. 189
Scoala Gimnaziala Nr. 190
Scoala Gimnaziala Nr. 311
Scoala Gimnaziala Regina Maria
Scoala Gimnaziala Nr. 161
Scoala Gimnaziala Metropolitana ARC
Scoala Gimnaziala Alexandru Costescu
Scoala Gimnaziala Marin Preda

Scoala Gimnaziala Nr. 113
Scoala Gimnaziala Nr. 96
Scoala Gimnaziala Nr. 167
Scoala Gimnaziala Nr.  162
Scoala Gimnaziala I. G. Duca
Liceul Teoretic Decebal
Scoala Gimnaziala Nr. 27
Scoala Gimnaziala Uruguay
Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri
Scoala Gimnaziala Avram Iancu
Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu
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CIVITAS 2.0. - SPORT ȘCOLARCIVITAS 2.0. - SPORT ȘCOLAR

Aproximativ 1000 de elevi bucureșteni vor practica sporturi precum: baschet, volei, rugby tag, handbal, atletism, oină, badminton,
arte marțiale și fotbal.  

Totodată cel mai mare retailer european de articole sportive - Decathlon România,  a oferit o parte
din echipamentele sportive necesare în proiect. 
Apelul de proiecte ”Civitas 2.0. - Sport Școlar” este derulat prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism
și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, iar proiectele  vor fi
implementate în perioada septembrie-decembrie 2022.



1010Săptămâna Europeană a SportuluiSăptămâna Europeană a Sportului  
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În perioada 23 septembrie - 30 septembrie, PROEDUS a pus la dispoziție tuturor

bucureștenilor un spațiu cu activități sportive și recreative cu ocazia - săptămânii

europene a sportului în fața Centrului Educațional EXPLORATORIUM -Muzeul Copiilor.

Evenimentul - Săptămâna Europeană a Sportului cu motto-ul #BeActive  a transformat

platoul din fața muzeului în locul de joacă pentru toți copiii. 

Micuții bucureșteni au putut experimenta un program plin de jocuri sportive (mini teren

de baschet și bowling, dar și alte sporturi), de testare a abilităților, dar și de

competitivitate, deja bine cunoscute din weekend-urile Străzi deschise - București

Promenadă Urbană.

#BeActive#BeActive

https://www.facebook.com/strazideschisebucuresti?__cft__[0]=AZUKd0HA_9mnpJi7cyFiTy2ni2XKgLUpYuYIKZgasr0NIK1xKi7VLgI5Kxh71rbG6gTfhn5ZxMc8rxHeF35OQ0E_PypjJuTW5SSOp9sG2D_xioTe7QDjednClTTC1sdjQow&__tn__=-]K-R
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1111Tabără Educațională pentru EleviTabără Educațională pentru Elevi  PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: :  1 iulie - 1 septembrie  

Tabăra educațională marca PROEDUS este un proiect cu tradiție în rândul elevilor
bucureșteni.
În anul 2022, PROEDUS a oferit posibilitatea părinților și elevilor să participe timp
de 8 zile la activități educative și recreative, într-un cadru sigur și organizat
alături de Echipa PROEDUS. 
În perioada 1 iulie - 1 septembrie au fost organizate 9 serii de tabără, în stațiunea
Costinești, pentru 1068 de participanți bucureșteni. Timp de 63 de zile petrecute
pe litoralul Mării Negre, elevii au participat la  workshop-uri și cursuri de formare
ce au cumulat 162 de ore, având peste 2430 de prezențe. 
Activitățile sportive precum badminton, baschet, fotbal pe plaja, volei pe plaja și
tenis de picior au fost preocupări zilnice ale participanților pentru promovarea
sportului și unui stil de viață sănătos.
Scopul principal al premierii cu tabere îl reprezintă recompensarea elevilor
implicați în proiecte de voluntariat pe durata anului școlar și al vacanțelor. 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.

BENEFICIARI: 1068 de participanți  
VENITURI: 258.161 mii lei   
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Tabără Educațională pentru EleviTabără Educațională pentru Elevi  
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               Primăria Capitalei, prin PROEDUS, sub coordonarea Direcției de Cultură, Învățământ, Turism , cu sprijinul instituțiilor de cultură și spectacole din
subordinea Primăriei Capitalei, a organizat  și anul acesta programul de turism educațional și cultural – București pentru Copii, dedicat copiilor cu vârste între 3 și
12 ani. 
Programul oferă preșcolarilor și elevilor posibilitatea de a vizita în cadru organizat și în siguranță, puncte emblematice educative, dar  și unor tururi culturale
interactive destinate învățării experiențiale.
Au putut fi vizitate următoarele: 
Centrul Educațional Exploratorium – Muzeul Copiilor
ARCUB
Teatrul de Animație Țăndărică
Teatrul Ion Creangă
Circul Metropolitan București
Opera Comică pentru Copii
Muzeul Municipiului București - Casa Filipescu – Cesianu
Muzeul Municipiului București - Casa Scarlat – Crețulescu
Muzeul Municipiului București  
Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici
Muzeul Municipiului București - Observatorul Astronomic
Muzeul Național al Literaturii Române.



Turism Educațional și CulturalTurism Educațional și Cultural
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Circuit 1: Teatrul de Animație Țăndărică - Casa Filipescu -
Cesianu - Muzeul Național al Literaturii Române - Muzeul
Copiilor  

Circuit 2:  ARCUB -  Teatrul Ion Creanga - Casa Scarlat
Crețulescu - Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici
- Muzeul Copiilor  

Grupurile au avut maximum 20 persoane (copii și
personal didactic), iar traseele au durat în medie 5 –
7 ore. Cadrele didactice, alături de elevi au putut
crea propriu circuit sau au putut opta pentru unul din
circuitele propuse de către PROEDUS.  

Circuit 3:  Circul Metropolitan București - Opera Comică
pentru Copii - Observatorul Astronomic - Muzeul Copiilor 
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1313Campanie de donație pentru sprijinirea cetățenilor
ucrainei și străini din zonele de conflict armat care
au ajuns în Capitală!

Începând din  28 februarie, echipa PROEDUS, alături de 450 de
voluntari PROEDUS 2.0.  s-au alăturat campaniei de donații pentru
sprijinirea cetățenilor ucraineni și străini din zonele de conflict armat
care au ajuns în Capitală!
Campania a fost lansată în urma declanșării războiului din Ucraina.
sprijinând cetățenii ce tranzitau țara, respectiv Municipiul București.

Apelul de donații  lansat către bucureșteni, ONG-urile și companiile
private a fost un real succes, reușind colectarea de către PROEDUS  a
peste 150 de tone de produse alimentare și non-alimentare dedicate
refugiaților din zona de conflict armat.  

Echipa PROEDUS, alături de voluntari au reușit să trieze și să ofere tot
suportul pentru colectarea produselor pe întreaga durata campaniei.   
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Ateliere: Egalitate de gen și dreptul persoanei în UniuneaAteliere: Egalitate de gen și dreptul persoanei în Uniunea  
  Europeană & Aceste femei care au făcut istorie!Europeană & Aceste femei care au făcut istorie!

Egalitate de gen și dreptul persoanei în Uniunea Europeană

Aceste femei care au făcut istorie

În perioada 7 - 8 martie, au fost organizate două ateliere dedicate voluntarilor

PROEDUS 2.0. cu tematicile: 

Peste 100 de voluntari au învățat despre concepte precum: egalitate de gen, gen,

drepturi și libertăți, dar și despre o serie de mecanisme și instituții  europene și

chiar internaționale de protecție a drepturilor persoanelor.

Totodată, în cel de al doilea atelier au fost furnizate informații istorice, iar pe de

altă parte viza   clarificarea conceptului de feminism. De asemenea, atelierul a

vizat eliminarea unor stereotipuri de gen (exemplu: femeile nu sunt bune în

științele exacte =  Marie Curie, Virginia Apgar, Ana Aslan SAU femeile nu pricepute

în a îndemâna multe lucruri/ a fi piloți = Smaranda Brăescu, etc).

1414
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Împreună învățăm despre animale a fost un program educativ dedicat elevilor
bucureşteni și s-a desfășurat în perioada 20 octombrie - 24 noiembriea în
unitățile de învățământ din București!
Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism a
Municipiului București și PROEDUS, în colaborare cu ASPA și Inspectoratul Școlar
al Municipiului București au demarat programul -  Împreună învățăm despre
animale în 80 de unități de învățământ!

1700 de elevi din învățământul primar au primit broșuri educative cu informații
utile și desene despre animale sălbatice, animale de companie sau cele fără
stăpân, prezentate pe înțelesul lor. Elevii au putut interacționa și cu cățeii din
centrele ASPA București, prezenți la sesiunile educative.

Scopul Proiectului Educațional “ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE ANIMALE” a fost
acela de a crește gradul de informare și responsabilizare a copiilor privind
bunăstarea și respectul față de animale și mediul înconjurător, prin educație
timpurie.

https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__[0]=AZV30ilTQtRPyUeRlgdtIvHx3Cs_KI4dddZbmf2an_x98XI-IbS4aGIELe_roW6jl8fhuJ6gLVWzSQ3CZWO81tRu_xZXQzm4LqdynaYzeEQUY709ujRs608BoMg40VIFVb0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/DirectiaCulturaInvatamantTurism?__cft__[0]=AZV30ilTQtRPyUeRlgdtIvHx3Cs_KI4dddZbmf2an_x98XI-IbS4aGIELe_roW6jl8fhuJ6gLVWzSQ3CZWO81tRu_xZXQzm4LqdynaYzeEQUY709ujRs608BoMg40VIFVb0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/proedus?__eep__=6&__cft__[0]=AZV30ilTQtRPyUeRlgdtIvHx3Cs_KI4dddZbmf2an_x98XI-IbS4aGIELe_roW6jl8fhuJ6gLVWzSQ3CZWO81tRu_xZXQzm4LqdynaYzeEQUY709ujRs608BoMg40VIFVb0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aspa?__eep__=6&__cft__[0]=AZV30ilTQtRPyUeRlgdtIvHx3Cs_KI4dddZbmf2an_x98XI-IbS4aGIELe_roW6jl8fhuJ6gLVWzSQ3CZWO81tRu_xZXQzm4LqdynaYzeEQUY709ujRs608BoMg40VIFVb0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ismb.edu.ro/?__cft__[0]=AZV30ilTQtRPyUeRlgdtIvHx3Cs_KI4dddZbmf2an_x98XI-IbS4aGIELe_roW6jl8fhuJ6gLVWzSQ3CZWO81tRu_xZXQzm4LqdynaYzeEQUY709ujRs608BoMg40VIFVb0&__tn__=kK-R
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 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 4000 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, 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.



Ziua Elevului Bucureștean -56
Campionatul Național de Super Rally - 24 
Regal al gimnasticii la București - 343
Noapte Cercetătorilor Europeni ReCoNnect2 -
23 
Campionatul Mondial de Baschet 3 x 3 pentru
tineret - FIBA U23 -100 
Bucharest Marathon - 156 
XR Month-80 
Campania de sterilizare gratuită a pisicilor de
rasă comună - 
Împreună învățăm despre animale 
Cursuri Padball - 153
Trofeul Bucureștiului - Ekarting - 10 
MindHub - 48 
St.Art Festival - 42 
 One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad - 20 
AstroFest - 22
SciFi Fest- 55
Gala de lansare revista născut pentru sport -
ediția națională 
Bucharest Gaming Week- 56
Parteneriat ARCUB  

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
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 Voluntarii au contribuit la organizarea și buna desfășurare a tuturor evenimentelor organizate de Primăria Municipiului București:
 Muzeul Copiilor - 7654

Târgul de Meserii pentru Învățământul Dual - Fii Meseriaș!
Îndrăgostește-te de meseria ta! - 121 
Academia Sportului - Trofeul Bucureștiului! - 341
Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană - 1526 
Târgurile de adopție ASPA București - 815
CSM București - 1218
Bucharest International 10 K by Constantina Dita - 127
Bucharest Half Marathon -225
Europa pentru TineRi - 15 
Noaptea Muzeelor (P.M.B) - 27
Fifteenagers in Europe - 10 
Caravana Responsabilității ASPA București - 272
Campania de donație pentru sprijinirea cetățenilor străini din zonele de
conflict armat care ajung în Capitală - 887
Ateliere de formare - 150 
Uniți în diversitate! No discrimination 2022 - 25 
Conil Fest - Festivalul Integrării - 60 
Conferința Plenipotențiarilor UIT - 110 
Women Rally - 23
Marele e-Premiu al Orașului București 2022 - Viteza pe Circuit Stradal
Karting Electric  - 52
L Etape Bucharest by Tour de France - 120
BeActive - Saptamana Sportului European - 50 
Ziua Elevului Bucureștean -56
Campionatul Național de Super Rally - 24 
Regal al gimnasticii la București - 343
Noapte Cercetătorilor Europeni ReCoNnect2 - 23 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Ecosistem de Tineret
Comunitate
Recuperare post-pandemie
Angajabilitate
Participare
Educație/Învățare
Sănătate
Artă

În Anul European al Tineretului, Primăria Municipiului București prin
PROEDUS a deschis prima ediție a liniei de finanțare de  proiecte -
Bugetare Participativă pentru Tineret. Tinerii cu vârste cuprinse între  14 și
35 de ani au putut să se implice activ  în viața comunității prin participă la
procesul de bugetare participativă!
Bugetul destinat programului a fost de 900.000 lei, aplicanții având
posibilitatea să candideze pentru o finanțare de maximum  30.000 lei
pentru un proiect.  
Proiectele au fost depuse online, pe site-ul PROEDUS, www.proedus.ro, în
perioada 22 august - 4 septembrie 2022.
Finanțarea a fost destinată proiectelor care se înscriau în următoarele
categorii tematice:

Totodată toate proiectele admise de către comisia de evaluare, au fost
votate online  pe platforma dedicată a Primăriei Municipiului București .

https://www.facebook.com/proeduspmb/?__cft__[0]=AZVP6LuvCcmh3-JGTroqefARnTIglS6ZYxweLrQQN7wUKZ1ku2EOa4XGolFYnqDTIBkSzkwySFM_pKho517QCpFNG8rxCHQM2ciOT57h-P5BfVTz0kl2-YKZ_ZrlBJu14w8tBkSBwLVuzvQP6nTc0sCEhKQ9-9-A_BpgU29ctH2o9Q&__tn__=kK-y-R
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Beneficiari: 21 de tineri cu vârste cuprinse între 18-20 de ani (20% școala generală, 60% liceeni și 20% student)
7 cursuri pentru tineri doritori sa devina custode de arta pe urmatoarele teme: arta romaneasca, arta international, ghidaj,
expozitii actuale, organizare evenimente, bune practici si practica;

Beneficiari: 700 de tineri liceeni
13 workshopuri pe ,,Sport, nutritie si stil de viata sanatos`` desfasurate in 5 licee de pe raza Municipiului Bucuresti

Beneficiari: 42 de tineri cu vârste cuprinse între 14-25 ani;
9 ateliere: 2 ateliere introductive (Stereotipuri si discriminare de gen, Consimțământ și violenta de gen), 6 ateliere Teatru
Forum pe tema egalității de gen si a violenței de gen si 1 atelier de scriere articol despre hărțuire și discriminare de gen; 

Beneficiari: 11 tineri liceeni;
3 activități de învățare experiențială a tehnicilor de pictura murala, prin realizarea unei picturi murale cu tema ,,Legatura
dintre natura, sport, tehnologie si geometrie`` in incinta curtii interioare a Colegiului German Goethe;

Beneficiari: 126 de studenti
6 traininguri Comunicare, Teamwork, Leadership, Timemanagement, Managementul conflictelor si Public Speaking

Beneficiari: 170 de studenti
15 traininguri pe urmatoarele teme: Teamwork, Management de proiect, Educational, Negociere, Elemente de Media- PR 

Beneficiari: 40 de tineri
35 de ateliere pe Actorie si Improvizatie, 16 ateliere de Coregrafie si Miscare Scenica, 4 ateliere de Stabiliere a conceptului
scenografic, care au rezultat in reprezentarea in scena a 6 spectacole (3 spectacole ,,CUT`` si 3 spectacole ,,Wonder.Land``;

Beneficiari: 264 liceeni beneficiari directi si 420 liceeni beneficiari indirecti;
Realizarea unui club de lectura cu elevii Liceului Teoretic ,,Dante Aligheri`` si a unei intalniri cu un reprezentant al editurii
Nemira, realizarea unui concurs de pictura si a unei galerii cu acestea, realizarea unui podcast si a unui concurs de tip
treasure hunt;

Fundația Centrul Cultural ArtSociety – Proiect ,,The Art is Young`` - Buget alocat: 30 000 lei

Grupul informal Youth in Motion – Proiect ,,Keep Your Body Young`` - Buget alocat: 20 674,95 lei

Asociația FRONT – Proiect ,,Construim egalitatea, gen!`` - Buget alocat: 18 300 lei

Grupul Informal Urban Art for Youth – Proiect ,,Urban Art for Youth – proiect cu tema arta``-Buget alocat: 23 700 lei 

Asociatia Studentilor din Administratie si Afaceri – Proiect ,,O altfel de educatie`` - Buget alocat: 17 120 lei

Asociatia Studentilor din Universitatea Bucuresti – Proiect ,,Scoala de toamna`` - Buget alocat: 20 520 lei

Asociatia Acting Up – Proiect ,,Young Rising`` - Buget alocat: 29 736,8 lei

Grupul Informal Legio Legentium – Proiect ,,Lection, tanta delectatio animi (LTDA)`` - Buget alocat: 12 110,76 lei

Beneficiari: 240 de studenti
12 traininguri pe urmatoarele teme: Leadership, Comunicare, Public Speaking, Time Management, Gestionarea
Emotiilor si Teamwork; 

Beneficiari: 92 de tineri
6 ateliere de ridicare a nivelului de cultura sanitara (ateliere de consiliere vocationala, ateliere de nutritie, ateliere
de voluntariat) si o festivitate de premiere a participantilor la activitati;

Beneficiari: 75 de tineri
12 ateliere avand ca tematica principala cariera si educatia in UE (ateliere de educatie financiara, ateliere de
consiliere vocationala, ateliere de cariera profesionala si dezvoltare personala, ateliere de Managementul
Disconfortului, ateliere despre Contractul Individual de Munca) si o festivitate de premiere a participantilor la
activitati;

Beneficiari: 36 de tineri cu varste cuprinse intre 14-35 ani
8 workshpuri de sah, 4 lectii tips&tricks pentru competitii de sah, 2 seri film despre sah, 3 turnee de sah (feminine
si masculine, pe categorii de varsta) si o festivitate de premiere a participantilor la activitati;

Beneficiari: 40 de tineri cu varste cuprinse intre 14-35 ani
8  sesiuni de pshihoeducatie ce au abordat teme diverse precum: Cum sa fii bine cu tine si cu ceilalti intr-o
societate traumatizanta?, Creearea relatiilor cu ceilalti si cresterea lor, Cine sunt eu?, Cum transformam
abilitatile/aptitudinile in superputeri?, Anxietatea si depresia-prezente in viata noastra si a apropiatilor nostrii, Ce
ne spun ele?; 4 workshopuri de creative writing; 4 ateliere de mindfulness; 5 workshopuri de educatie
civica/gandire critica; 6 sesiuni de training de prim-ajutor si nutritive;

Beneficiari: 36 de studenti 
1 sesiune de decoperire a activitatilor recreativ-sportive; 2 sesiuni de pregatire a sporturilor volei, tenis de masa,
oina si badminton; 1 activitate competitionala ,,Cupa Z – Generatia in miscare`` si 1 sesiune de comunicare cu tema
,,Importanta tinerilor in viata sportiva a comunitatii``;

Uniunea Studentilor din Romania – Proiect ,,Educatie pentru TINEri!`` - Buget alocat: 29 208 lei

Asociatia EduArts  – Proiect ,,Sanatatea sta in mainile mele!`` - Buget alocat: 15 300 lei

Asociatia EduArts  – Proiect ,,Viitorul meu sunt EU!`` - Buget alocat: 15 400 lei

Asociatia Institutul pentru Rezilienta Sociala  – Proiect ,,Sah Mat``- Buget alocat: 27 837 lei

Asociatia Institutul pentru Rezilienta Sociala  – Proiect ,,Teen Spirit`` - Buget alocat: 29 837 lei

Grupul informal Multisport – Proiect ,,Z- Generatia in miscare`` - Buget alocat: 22 000 lei
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1818PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 20 noiembrie - 26 decembrie   

BENEFICIARI : 900.000

Bucureşti a sărbătorit cea mai frumoasă perioadă a anului cu maraton de colinde şi
datini de Crăciun, cu mii de ture în roata panoramică şi carusel, sute de dansuri pe
gheaţă la patinoar şi tot atâtea turte dulci, cadouri şi suveniruri cumpărate de la artizani
veniţi din toate colţurile ţării la Târgul de Crăciun Bucureşti 2022. Cu peste 900.000 de
vizitatori în cele cinci săptămâni, Târgul din Piaţa Constituţiei a fost printre cele mai
căutate destinaţii ale sărbătorilor de iarnă din Capitală. 

Desfăşurat în perioada 20 noiembrie – 26 decembrie 2022 în Piaţa Constituţiei, ediţia din
acest an a fost organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al
Municipiului Bucureşti, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti
şi CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.

Pe parcursul celor cinci săptămâni de Târg, sute de mii de bucureşteni şi turişti au
vizitat tărâmul magic din Piaţa Constituţiei pentru parcul de distracţii, concerte,
cumpărături de Crăciun, street food şi, nu în ultimul rând, întâlniri cu Moş Crăciun. Pe
perioada Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, iubitorii fotbalului au urmărit în
direct cele 64 de meciuri ale ediţiei, transmise de TVR, şi au scandat şi aplaudat în
număr mare finala dintre echipele Argentinei şi Franţei din 18 decembrie.
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Atmosfera de sărbătoare la Târgul de Crăciun Bucureşti a fost întreţinută de peste 200
de artişti care au adus în Piaţa Constituţiei magia Crăciunului prin 57 de prestaţii live.
După ce Andra a deschis seria de concerte cu un show exploziv pe 30 noiembrie,
Orchestra Naţională Valahia a marcat Ziua Naţională a României cu cântece şi dansuri
populare, iar seara de Sfântul Nicolae a venit cu un cadou muzical adus de soprana
Felicia Filip. 

Piaţa Constituţiei a devenit neîncăpătoare la concertul rock IRIS Cristi Minculescu, Valter
şi Boro, publicul a încins hore şi sârbe la concertele de muzică populară ale lui Ilie
Caraş, Florin Grigore, a aplaudat pe basarabenii de la LUPII lui Calancea şi a fredonat
refrenele colindelor folk cântate de Ducu Bertzi şi Mircea Baniciu. 

Momente emoţionante au fost aduse în Piaţa Constituţiei de naiul lui Nicolae Voiculeţ,
colindele maramureşene ale proiectului Ma Ra Mu şi muzica bizantină a Mariei Coman.
Crăciunul în stil clasic a fost adus la Târgul din Piaţa Constituţiei de soprana Ana
Cebotari, de contratenorul Cezar Ouatu şi Opereta Stars.

Vizitatorii Târgului de Crăciun Bucureşti au petrecut ajunul şi prima zi de Crăciun în
sonorităţile feerice din concertele Paulei Seling şi Narcisei Suciu, două voci consacrate
ale colindelor româneşti. Crăciunul muzical din Piaţa Constituţiei s-a încheiat cu un
concert de „Cântece de iarnă” interpretate cu sensibilitate şi umor de îndrăgitul artist
Nicu Alifantis.

În cele patru weekenduri de concerte, pe scena din Piaţa Constituţiei au urcat nume
consacrate ale muzicii corale, precum Corul de Copii Radio, ansambluri folclorice şi
formaţii de alămuri, dar şi coruri de copii şi grupuri vocale ale unor şcoli şi licee din
Bucureşti înscrise în Programul Naţional Cantus Mundi. 



Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS a
organizat o zonă de activități interactive dedicate tuturor vizitatorilor 
 Târgului de Crăciun București 2022. În zona de activități s-a regăsit cea
mai mare roată mobilă panoramică din România, având dimensiunea de
37 de metrii, ce a fost pus la dispoziție în baza unui parteneriat, un
carusel tematic potrivit pentru micuții vizitatori, un tobogan interactiv și
un patinoar de gheață, ce au fost amplasate într-un decor de poveste. 
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Parteneriate
39.4%

Buget local 
39%

Venituri
21.7%

Pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru degrevarea

bugetului local, PROEDUS a încheiat parteneriate de sponsorizare în

valoare de  1.800.899,13 lei, materializate în produse și servicii pentru

organizarea Târgului de Crăciun București. 

Partenerii implicați în program au fost: Decathlon România, Brick

Depot, Sweeteria, Ronde, MaxiPet România și Justin's Design.  

Totodată, PROEDUS a realizat în cadrul evenimentului venituri proprii

de 992.606 lei.



SLIDESMANIA.COM

PROIECTE ÎN
PARTENERIAT
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Campionatul Național de
Super Rally 2022 1919

Cea de-a patra etapă a celei mai așteptate competiții de rally a transformat
Bulevardul Pavel Kiseleff într-o adevărată pistă de curse. Cei mai buni piloți din
campionatul intern și nu numai au participat în data de 1 octombrie la
evenimentul sportiv - Campionatul Național de Super Rally 2022 și au fost
susținuți de peste 5000 de vizitatori.
 Voluntarii PROEDUS 2.0. au participat la workshop-uri despre pilotaj și
prevenție, dar totodată aceștia au asistat la operațiunile ce se produc în timpul
curselor. 
Proiectul  a fost organizat de Asociația Clubul de Karting București, cu sprijinul
Primăriei Municipiului București, prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism și
PROEDUS.  

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 1 OCTOMBRIE 
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Clubul Sportiv al
Municipiului București 2020

                        Unul dintre obiectivele majore ale PROEDUS este acela de a
promova sportul în toate formele sale, mai ales spiritul de fairplay. Prin
parteneriatul dintre PROEDUS și Clubul Sportiv Municipal București, ne-
am propus pe de-o parte promovarea spiritul de echipă, dar și
înțelegerea sistemelor de joc la mai multe discipline sportive. Astfel,
peste 1200 de voluntari PROEDUS, elevi liceeni, au fost prezenți constant
la meciurile derulate de echipele CSM București pe teren propriu. Pe
lângă activitățile de susținere sau vizionare a meciurilor, voluntarii au
putut interacționa cu sportivele și sportivii CSM București. Fairplayul face
referire la două componente majore pe care și PROEDUS le promovează
constant în activitățile sale: conduita onestă în orice situație și
acceptarea loială a regulilor într-un joc. Activitățile s-au încheiat
constant cu discuții libere între coordonatorii de voluntari și elevii
participanți la activitate.

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: IANUARIE - DECEMBRIE  

VOLUNTARI PREZENȚI: 1210



Voluntarii PROEDUS 2.0. s-au alăturat campaniilor de conștientizare: -
Caravana Responsabilității, Campania de sterilizare gratuită a pisicilor și
a Târgurilor de adopție a cățeilor din centrele de adăpost ASPA, în baza
parteneriatului încheiat cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția
Animalelor (ASPA). 
 Elevii implicați au sprijinit, totodată, informarea corectă asupra
responsabilității cetățenilor în ceea ce privește sterilizarea și
microciparea patrupezilor, dar și beneficiare în regim de gratuitate a
sterilizarăii gratuite a pisicilor prin distribuirea materialelor informative
în cartierele bucureștene. 
1227 de voluntari au fost prezenți în fiecare weekend a acestui an în
cadrul târgurilor de adopție pentru facilitarea găsirii unui adăpost
micuților blănoși.
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Târguri adopție & CaravanaTârguri adopție & Caravana
responsabilității & Campanie deresponsabilității & Campanie de
sterilizare gratuită a pisicilorsterilizare gratuită a pisicilor    2121

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: IANUARIE - DECEMBRIE  

VOLUNTARI PREZENȚI: 1227
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Târguri adopție & CaravanaTârguri adopție & Caravana
responsabilității & Campanie deresponsabilității & Campanie de
sterilizare gratuită a pisicilorsterilizare gratuită a pisicilor    

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: IANUARIE - DECEMBRIE  

VOLUNTARI PREZENȚI: 1227

Până în prezent au fost organizate 40 de târguri de adopție în locații
precum: Parcul Circului, Parcul Obor, Arena Națională, Parcul
Tineretului, Opera Comică pentru Copii, Calea Victoriei, I.O.R, Străzi
Deschise - Drumul Taberei, Bucureștii Noi, J. L. Calderon, Mogoșoaia,
Parcul Regele Mihai I, Lacul Morii, Grădina de vară Herăstrău, Palatul
Snagov, Maxi Pet - Mihai Bravo. 
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Conil Fest - Festivalul IntegrăriiConil Fest - Festivalul Integrării
Perioadă desfășurare: 26 - 29 mai

 VOLUNTARI PREZENȚI: 60

60 de 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐏𝐑𝐎𝐄𝐃𝐔𝐒 𝟐.𝟎. au participat în perioada 26 - 29  
mai la cea de-a XX-a ediție - CONIL Fest - Festivalul Integrării la Circul
Metropolitan Bucuresti !
Un eveniment de integrare socială, unde toți copiii talentați, atât tipici
cât și cu nevoi speciale, s-au reunit pe Arena Circului Metropolitan
București, pentru a prezenta cele mai creative programe artistice și
numere interesante pline de suspans.
Vizitatorii au beneficiat de  workshopuri creative și interactive,
activități inedite de socializare și creație.

2222

Conil Fest - Festivalul Integrării este un proiect din cadrul programului
“Organizații Gazdă” lansat de PROEDUS.

https://www.facebook.com/CONILFest/?__cft__[0]=AZVgI6O-0_l1Iv5nsOL2SjSu9Yyzk_TIKzl0DBygE27lqVhkUlfPR91ttHaHvknQK2EYaSrJ6JoH9RIvLM8zDjfNHiCFQ7dTzwQpCUHUXV9wfgnbgpKnUr6fgBT4AU_4W40&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/circulmetropolitanbucuresti?__cft__[0]=AZVgI6O-0_l1Iv5nsOL2SjSu9Yyzk_TIKzl0DBygE27lqVhkUlfPR91ttHaHvknQK2EYaSrJ6JoH9RIvLM8zDjfNHiCFQ7dTzwQpCUHUXV9wfgnbgpKnUr6fgBT4AU_4W40&__tn__=-]K-R


Parada Micilor BicicliștiParada Micilor Bicicliști  
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Perioadă desfășurare: 1 iunie 
 Beneficiari: 5.500

 În data de 1 iunie a fost organizat evenimentul Parada Micilor
Bicicliști,   ce a adunat aproximativ 3.000 participanți, părinți și
copii care iubesc ciclismul.
 Scopul proiectului a fost de reprezentat de promovarea mersului
pe bicicleta, in siguranta, in randul copiilor, de la cea mai frageda
varsta, iar in cadrul evenimentului, tinerii biciclisti au fost invatati
regulile care trebuiesc respectate in timpul deplasarii pe doua roti
atat individual, cat si in pluton, intr-un mediu sigur, relaxat, ferit de
orice trafic rutier.Totodată, evenimentul a reunit peste 2.500 de
participanți în zonele evenimentului. 

2323

Parada Micilor Bicicliști  a fost un proiect organizat de către
ASOCIATIA GO4FUN în parteneriat cu Primăria Municipiului București
prin PROEDUS.



Conferința PlenipotențiarilorConferința Plenipotențiarilor
ITUPP 2022 BucharestITUPP 2022 Bucharest
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Perioadă desfășurare: 26 septembrie – 14 octombrie 
 Voluntari implicați: 120  

Peste 100 de voluntari PROEDUS 2.0. au fost implicați activ în cadrul Conferinței
Plenipotențiarilor UIT ce a avut loc în perioada 26 septembrie – 14 octombrie la Palatul
Parlamentului din București.
Pe parcursul celor trei săptămâni, elevii bucureșteni au ghidat și oferit informații practice
pentru aproximativ 4.000 de participanți, inclusiv șefi de stat și demnitari la nivel înalt din
cele 193 de state membre ale UIT.
Aceștia au asigurat prezența atât în zona de recepție a participanților, cât și în restul sălilor
Palatului Parlamentului unde au fost organizate întâlnirile din cadrul evenimentului.
Zilnic în intervalul 08.00-20.30, Voluntarii PROEDUS, distribuiți pe mai multe intervale de
timp, au reușit să acorde suport invitaților utilizând peste 9 limbi străine cunoscute,
valorificând printre multe altele: multilingvismul, interculturalitatea și lucrul în echipă.

2424



𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐑𝐀𝐋𝐋𝐘𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐑𝐀𝐋𝐋𝐘
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Perioadă desfășurare: 24 - 26 iunie 
 

2525
În perioada 24 - 26 iunie 2022, Asociația Club Sportiv WOMEN IN
MOTORSPORT, în parteneriat cu Primăria Municipiului București prin
PROEDUS a organizat competiția sportivă ” Women Rally”. 
 50 de participante au intrat competiția sportivă ce  a constat în
parcurgerea a una sau mai multe etape în circulație deschisă, respectând
codul rutier în vigoare, începând cu startul festiv și până la locul de
desfășurare a concursului.
 Scopul proiectului a fost de a crea valori, atitudini, contexte sociale în
rândul participanților, evenimentul fiind un concept unic în Romania, mai
mult decât o competiție automobilistica. Prin derularea acestui proiect am
dorit să continuăm implementarea noțiunilor de conducere defensivă și
proactiva la nivelul conducătoarelor auto într-un cadru organizat și sigur,
unde acestea și-au putut testa și îmbunătății abilitățile la volan.



𝐌𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐞-𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮 𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚ș𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞ș𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐𝐌𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐞-𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮 𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚ș𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞ș𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝐕𝐢𝐭𝐞𝐳𝐚 𝐩𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐕𝐢𝐭𝐞𝐳𝐚 𝐩𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜
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2626
             Evenimentul 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐞-𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮 𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚ș𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞ș𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐕𝐢𝐭𝐞𝐳𝐚 𝐩𝐞
𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜 a fost organizat de Asociația Clubul de Karting
București, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, prin PROEDUS în perioada 20 - 21
august 2022, în Piața George Enescu. Competiția sportivă a fost dedicată copiilor cu vârste
cuprinse între 6 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.
5000 de vizitatori s-au putut bucura în cadrul evenimentului de zonele cu activități sportive
oferite de Decathlon România și #PROEDUS, dar și de zona de prezentare a mașinilor
electrice. 
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 acela de a realiza fotografii și de a nota observații din timpul fiecărui
circuit.

https://www.facebook.com/decathlon.ro/?__cft__[0]=AZWqUxzQod1_50HPfH9nXYVsIMwI8F9tt_ceCcLOzKVJ_JOCWf_NRhUAxavreV68wxahsMC8Iv7BJg6CT43GjxxeRvJl9-t4g9jEOYofhKtd31DwUw9G2B2PhETjIDX2LbU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proedus?__eep__=6&__cft__[0]=AZWqUxzQod1_50HPfH9nXYVsIMwI8F9tt_ceCcLOzKVJ_JOCWf_NRhUAxavreV68wxahsMC8Iv7BJg6CT43GjxxeRvJl9-t4g9jEOYofhKtd31DwUw9G2B2PhETjIDX2LbU&__tn__=*NK-R


2727PadballPadball
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13 - 14 iunie 2022
30 august - 01 septembrie 
17 - 18 septembrie 

Prin parteneriatul încheiat cu Padball România,   voluntarii PROEDUS au putut beneficia de cursuri
gratuite în inițiere sportului de padboll.
Prin cadrul acestor cursuri, elevii voluntari și-au putut forma o nouă viziunie asupra sportului recreativ
şi a aspectelor exclusiv pozitive pe care le implică, atât din punct de vedere fizic, cat si din punct de
vedere mental si educational. 
Peste 150 de voluntari au participat la cursuri de padbol în cadrul stadionului Lia Manoliu.
Perioade desfasurare: 
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𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐏𝐑𝐎𝐄𝐃𝐔𝐒 𝟐.𝟎. au participat pe 10  mai la

evenimentul 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐄𝐄𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 la sediul Centrului

InfoEuropa al Ministerului de Afaceri Externe.

Evenimentul a reprezentat un prilej de creștere a gradului de

informare a comunității bucureștene pe tematici europene și de

conștientizare a importanței contribuției de 15 𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚

𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 î𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧ă și rolul său

în consolidarea 𝐔.𝐄. prin organizarea unei conferințe tematice

și a unor ateliere, activități și quizz-uri dedicate tinerilor.

Proiectul a fost organizat de Centrul Infoeuropa cu sprijinul

Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcția Cultură, Învățământ,

Turism a Municipiului București și PROEDUS

https://www.facebook.com/infoeuropa2020?__cft__[0]=AZUmOVzXvu8af8qAjjLaECxiGDwLypTkakIXWGdD3HdkxneT3W-jqF3HCY7puxINgpv4CQ3BdmlPfbt150IjTaudKK9IXvgu0PvvY72Wz1OG5mWxkzHGa6Yghkjjdk6Fhfc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__[0]=AZUmOVzXvu8af8qAjjLaECxiGDwLypTkakIXWGdD3HdkxneT3W-jqF3HCY7puxINgpv4CQ3BdmlPfbt150IjTaudKK9IXvgu0PvvY72Wz1OG5mWxkzHGa6Yghkjjdk6Fhfc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/DirectiaCulturaInvatamantTurism?__cft__[0]=AZUmOVzXvu8af8qAjjLaECxiGDwLypTkakIXWGdD3HdkxneT3W-jqF3HCY7puxINgpv4CQ3BdmlPfbt150IjTaudKK9IXvgu0PvvY72Wz1OG5mWxkzHGa6Yghkjjdk6Fhfc&__tn__=-]K-R
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Pe 9 mai am sărbătorit 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢 în cadrul evenimentului

"𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐑𝐈!" din Parcul Colțea! 

Evenimentul a reprezentat un prilej de creștere a gradului de informare

a comunității bucureștene pe tematici europene și de conștientizare a

importanței solidarității europene față de Ucraina, prin activități

educative, punându-se accentul pe implicarea tinerilor în construirea

viitorului Europei.

Europa pentru TineRi a fost un proiect organizat în parteneriat cu Biroul

Parlamentului European în România, Comisia Europeană în România,

Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Primăria

Municipiului București prin Direcția de Cultură, Învățământ, Turism și

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Bucuresti - PROEDUS,

Noaptea Cercetătorilor Europeni și Programul Național Cantus Mundi.
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 Proiectul s-a derulat în data de 17 aprilie, în parteneriat cu Asociația

Club Sportiv Constantina Diță pe bulevardele emblematice ale orașului. 

În cadrul competiției sportive s-au înscris 5.000 de participanți și au

fost implicați 127 de voluntari PROEDUS 2.0. în perioada 15 - 17 aprilie

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 și  în

realizarea kit-urilor participanților.

Proiectul a fost organizat de către Asociația Club Sportiv "Constantina

Diță", cu sprijinul Primăriei Capitalei, prin Directia de Cultură,

Învățământ, Turism și PROEDUS

https://www.facebook.com/hashtag/proedus?__eep__=6&__cft__[0]=AZVwuQ2tqrcKASCMEIrdVvHEyI36YNEgSzz9GqwVd5gcglO7rz-hm9nBPGQWmLDwIaO5L43ddIUXoeOcmP9ok9iVvFGSIe5_tsP5D_M7UYeeet00cwm2QtMwFvafpG0SYnQ&__tn__=*NK-R
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Străzile orașului au fost transformate în luna aprilie și luna 

 octombrie în pistă 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 15.000

de alergători și  peste 460 de voluntari PROEDUS2.0. 

Voluntarii PROEDUS au oferit suport pentru buna desfășurare

a evenimentului în perioada 29 aprilie - 8 mai și 01 - 09

octombrie în vederea realizării de kit-uri de participare,

totodată au încurajat participanții pe întregul circuit, fiind

plasați în puncte cheie pe traseu.  
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 Proiectul XR Month își propune explorarea patrimoniului cultural al Bucureștiului cu

ajutorul realității  augmentate, timp de o lună, în perioada 15 octombrie - 13 noiembrie,

printr-o expoziție interactivă de artă digitală în aer liber, inspirată din folclorul

românesc și din mitologiile altor culturi.

 În fiecare weekend din această perioadă, voluntarii PROEDUS 2.0. au fost prezenți în

Parcul Al.I. Cuza - zona Rozarium. Cu ajutorul realității argumentate  am descoperit

personaje mitologice ale multiplelor culturi care, de-a lungul secolelor, au conturat

identitatea multi și interculturală a orașului prind viață cu ajutorul filtrelor AR.

Indiferent că vorbim de mitologia românească, romă, evreiască, maghiară, germană,

armeană, greacă, bulgară sau ucraineană - în toate găsim aceste ființe supranaturale:

ursitoare, iele, alpi, erhdene, azdaya, garaboncid. 

 Cele 15 lucrări de realitate augmentată, au fost expuse în București și sunt prezentate

bucureștenilor de către elevii voluntari.

XR Month - One Night Gallery este un proiect din cadrul programului "Organizații Gazdă"

lansat de PROEDUS.

https://www.facebook.com/xrmonth/?__cft__[0]=AZUELN1F1OHstSA6kd5nsEPKg_DX02EosDFczp8ITHCcrdYD31vidIxBwpkVp0it6zaXdxvMTIgW_GfQXTbBb9m02ctntBr6-xMRydDYyMOgX6srMiuOPrGAOrvbOno9i6I&__tn__=kK-R
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The Race de 85 km (2 x loop)

The Ride de 42 km (1 x loop)

The CITY ADVENTURE de 14 km, pentru adulți și copii.

Cea mai renumită cursă de ciclism din lume, urmărită în fiecare an de milioane de fani

de pe întreg mapamondul - L’Etape Bucharest by Tour de France, s-a desfășurat în

perioada 27 - 28 august în București.

Peste 120 de voluntari au participat la sesiuni de instruire pentru buna desfășurare a

evenimentului. Elevii voluntari au fost alături de peste 1.400 de participanți înscriși în

competiția sportivă, oferind suport pe întreg traseul a primei ediții a evenimentului

sportiv  !

Cele trei curse ale acestei etape au fost:  

Participanții au putut descoperi Bucureștiul, atingând artere importante precum Calea

Victoriei, Bulevardul Kiseleff și Bulevardul Libertății și puncte emblematice: Arcul de

Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., Primăria Municipiului București, Casa

Armatei sau Ateneul Român.
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În perioada 5 - 9 octombrie, 100 de Voluntarii PROEDUS 2.0. au fost prezenți la

Campionatul Mondial de Baschet 3x3 pentru tineret - FIBA 3X3 U23 World Cup

2022, de la Circul Metropolitan București !

Liceenii voluntari prezenți în cadrul evenimentului sportiv, au oferit suport în

zonele dedicate fanilor și meciurilor, fiind de real ajutor pe tot parcursul

competiției.

In cadrul FIBA 3x3 U23 World Cup 2022 au fost găzduite 96 de meciuri de

baschet 3x3 în cele 5 zile de competiție. 

Evenimentul a fost organizat de Federaţia Română de Baschet, în parteneriat

cu Primăria Capitalei, prin Direcția Cultură, Învățământ Turism.

https://www.facebook.com/circulmetropolitanbucuresti?__cft__[0]=AZVD8cS_jceHqow727FEFDWDIQsI27hzmIcHHcQ0HS0_8tKGoUaAavQABTDjiwJjiFNMH__4RWb9Tdg11UAb8M9H31vajKY8bwmuPBvPpu9CZ856X5nbrlnISf_DJcDSmcU&__tn__=-]K-R
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             st.ART a fost un eveniment din programul Organizații Gazdă - al Centrului de
Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS ce și-a propus  să aducă
bucureștenilor mai aproape de cele mai emblematice clădiri ale Bucureștiului, dar si de
operele de arta ale unor tineri artiști în perioada 10 - 11 septembrie 2022. 
42 elevi înscriși în programul Voluntar PROEDUS 2.0. au fost implicați in cadrul proiectului,
elevii voluntari au putut beneficia de introducere în arta contemporană, dar au
reprezentat și parte componentă importantă în organizarea evenimentului prin
responsabilizarea și alocarea voluntarilor în puncte importante.  
Scopul evenimentului a fost unul cultural-artistic menit sa înlesnească socializarea într-
un mod cât mai firesc pentru o capitala europeană și de asemenea de a susține tinerii
artiști, de a ii aduce in atenția opiniei publice și de a ii încuraja să continue exercițiul
artistic. 
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 Proiectul One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad s-a desfășurat în
perioada 17 - 18 iunie 2022 în 5 orașe din țară: București, Timișoara,
Constanța, Sibiu și Oradea.
 Ediția de la București a avut loc pe data de 18 iunie 2022, la Casa Braicoff și  
a făcut parte din programul Organizații Gazdă - PROEDUS.

 20 voluntari PROEDUS 2.0. au participat la expoziția ce a reprezentat o
intervenție culturală ce a promovat consumul de artă și a augmentat
arhitectura clădirilor de patrimoniu prin mijloace de creație artistică. Elevii
au oferit suport în locația evenimentului și au participat la activități
specifice evenimentului. 
Conceptul curatorial al expoziției a fost intitulat SPECTRUM și a reprezentat
un nucleu de instalații care gravitează în jurul ideii de percepție și
interacțiune umamă între spații, lumini, forme si culori.
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 În data de 7 mai a fost organizat în Parcul Crângași, evenimentul

ASTROFEST 2022,  proiectul a facut parte din programul Organizații

Gazdă - PROEDUS. 

În cadrul evenimentului au fost prezenți 22 de voluntari, iar

obiectivul proiectului a fost de promovare a științei și pregătirea

tinerilor pentru impactul cu viitorul.

 La Astrofest au fost prezente 33 de standuri interactive, peste 150

de traineri (cercetători, profesori, masteranzi, jurnaliști) și peste

10.000 de vizitatori. 

Voluntarii au participat la ateliere, cursuri, conferințe tip TEDx,

concursuri, observații solare și nocturne.
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Peste 50 de voluntari PROEDUS 2.0. au participat în perioada 24 -

25 septembrie la evenimentul SciFest, proiect din cadrul

programului Organizații Gazdă, organizat la Biblioteca Națională.

Evenimentul a avut două axe:  Conferințe tip TEDx  și standuri

interactive fiind adresată elevilor de liceu din Municipiul București,

care au putut participa direct la eveniment cu alți elevi implicați în

cluburi de știință, cu studenți, cercetători sau personalități din

zona științei. 

În cadrul SciFiFest voluntarii au oferit suport la standuri

interactive.
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Primăria Municipiului București și-a deschis porțile către public cu

ocazia evenimentului anual Noaptea Muzeelor, unde voluntarii

PROEDUS  2.0. au ghidat 35.000 de vizitatorii și au oferit informații

tuturor participanților.  

Vizitatorii s-au putut bucura pe 14 mai, de o serie de evenimente în

cadrul cărora aceștia au putut redescoperi istoria și arhitectura

palatului care găzduiește Primăria Municipiului București, dar și

povești despre orașul trecut și prezent prin expoziţii, proiecţie de

film şi instalații video despre București.
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Spotlight

Stilul Doina Levintza

Noaptea Muzeelor (ARCUB) 

Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană (Sector 2 - Str.

J. L. Calderon & Calea Victoriei - Magazinul Muzica) 

În baza parteneriatului cu Centrul Cultural al Municipiului București

- ARCUB, peste 275 de elevi voluntari din programul Voluntar

PROEDUS 2.0. s-au implicat în evenimente culturale, educaționale și

de tradiție, precum:
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„Uniţi în Diversitate! No Discrimination”, a fost un program dedicat dialogului

intercultural şi educaţiei pentru toleranţă, inițiat de Uniunea Democrată Tătară

și susținut de Primăria Municipiului Bucureşti în perioada 20 - 21 mai 2022.

În cadrul proiectului au fost implicați 25 de voluntari PROEDUS 2.0. și a avut

scopul să transmită un important mesaj național și internațional: educaţia

interculturală și pentru toleranţă ar trebui să-i ajute pe copii şi tineri să-şi

formeze un comportament responsabil, să dezvolte o cultură a toleranţei, să se

raporteze corect la identitatea celuilalt, să-şi dezvolte capacitatea de a

conviețui și de a impărtăși propriile valori culturale în termeni etici.

https://www.facebook.com/udtatar/?__cft__[0]=AZWrj5LTA8Ab2d9A4NI8HMCMVeza87iPoj0Bz7va4xzwS93rwLWi3b58deXBSj5hJ5b8PaioykBy2ZmYnWVi4BuOcWuGV8rqlmB6FjH5DsGoH47HLfYUWvxVGFIZ792ZzrXjiduotdfpAJ34TLLMiln8o9tYsuQTT7RYGqJ0kgVh2g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__[0]=AZWrj5LTA8Ab2d9A4NI8HMCMVeza87iPoj0Bz7va4xzwS93rwLWi3b58deXBSj5hJ5b8PaioykBy2ZmYnWVi4BuOcWuGV8rqlmB6FjH5DsGoH47HLfYUWvxVGFIZ792ZzrXjiduotdfpAJ34TLLMiln8o9tYsuQTT7RYGqJ0kgVh2g&__tn__=-]K-y-R
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Federația Română de Gimnastică, împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti
prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București a organizat în
perioada 28 septembrie - 09 octombrie 2022 la Sala Polivalentă, evenimentul
sportiv - Regal  al gimnasticii la București. 
 În cadrul evenimentului au fost implicați peste 340 de voluntari PROEDUS 2.0.
fiind parte componentă importantă în buna desfășurare a evenimentului, oferind
suport participanților la campionatele naționale de gimnastică artistică
feminina și masculină, dar și Campionatul național de gimnastică aerobică.
Totodată, voluntarii PROEDUS 2.0. au fost alături de spectatorii prezenți, oferind
suport pe toată durata evenimentului în zonele special amenajate pentru
activități.  
În cadrul regalului de gimnastică au avut  loc demonstrații sportive și ateliere de
mișcare pentru spectatori.

https://www.facebook.com/frgimnastica/?__cft__[0]=AZWO9KNJykKpLOWeNtn_bY8WZgT9GhGjekBHqhRKDppvX-nS9oaiH4MkncO0R-xTWDhoLRSyJvrfgyL0asr07cyO6mVg344QM_HlMtaJOkg2iWFVIsWlMBbXyCjZlV7P5A8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__[0]=AZWO9KNJykKpLOWeNtn_bY8WZgT9GhGjekBHqhRKDppvX-nS9oaiH4MkncO0R-xTWDhoLRSyJvrfgyL0asr07cyO6mVg344QM_HlMtaJOkg2iWFVIsWlMBbXyCjZlV7P5A8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/DirectiaCulturaInvatamantTurism?__cft__[0]=AZWO9KNJykKpLOWeNtn_bY8WZgT9GhGjekBHqhRKDppvX-nS9oaiH4MkncO0R-xTWDhoLRSyJvrfgyL0asr07cyO6mVg344QM_HlMtaJOkg2iWFVIsWlMBbXyCjZlV7P5A8&__tn__=-]K-R
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Pe 30 septembrie, voluntarii PROEDUS 2.0. au fost prezenți
la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni ce se
înscrie în seria evenimentelor Marie Skłodowska-Curie și și-
a propus să arate publicului larg ce înseamnă să fii
cercetător și cât de interesantă poate fi munca de
cercetare.

Anual, în ultima zi de vineri a lunii Septembrie, Noaptea
Cercetătorilor Europeni (eveniment organizat în majoritatea
statelor Uniunii Europene) face știința accesibilă tuturor,
prin activități științifice ce combină educația cu
divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în
care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri,
concursuri și multe altele.
În cadrul eveimentului, vizitatorii au putut întâlni cei mai
prietenoși cercetători, au avut ocazia să vadă și să asculte
prezentările celor mai inovative proiecte, au putut efectua
cele mai trăsnite experimente, iar concursurile și surprizele
au  făcut experiența participării una de neuitat.
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Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu sprijinul PROEDUS
a desfășurat proiectul “Olimpiada Nationala de Geografie” în
perioada 25 - 30 aprilie 2022, conform calendarul competitiilor
nationale pe discipline școlare realizat de  Ministerul Educatiei.
Evenimentul a marcat cea de-a 40-a editie a olimpiadei naționale
de geografie.  Scopul proiectului a fost stimularea invatarii si
promovarii educatiei sub toate formele ei prin sustinerea
performantei scolare pe diferite materii.
 In cadrul evenimentului au participat 235 elevi din toate judetele,
45 de profesori insotitori si 45 membrii ai Comisiei Nationale, care
au avut parte de mai multe vizite culturale în Municipiul Bucuresti.
 Printre atracțiile vizitate de participanti se regasesc Ateneul
Roman, Opera Nationala Romana, Parcul Vacaresti, Sala Palatului,
Parcul Morarilor, Parcul Carol I, Parcul Regele Mihai I, unde au fost
indrumati de un ghid profesor universitar pe tot parcursul
acestora in Municipiul Bucuresti.
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Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu

sprijinul PROEDUS a desfășurat proiectul “Lectura ca

abilitate de viață” în perioada 5  - 8 mai 2022, dedicat

elevilor IX – XII. Peste 100 de elevi din toată țara au

participat la olimpiadă și au fost recompensați de către

PROEDUS cu premii constând în cărți. 
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Primăria Municipiului București, prin Teatrul Dramaturgilor Români și Biblioteca Metropolitană București

cu sprijinul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, a lansat în perioada 30

ianuarie  - 1 iunie concursul de creație teatrală și literară – SCÂRȚA, SCÂRȚA PE HÂRTIE.

Titlul proiectului a fost stabilit în contextul împlinirii a 170 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca

Caragiale (30 ianuarie 1852) și a 110 ani de la moartea sa (9 iunie 1912).

Concursul a fost dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 14-24 ani, iar participanții au avut posibilitatea 

 să scrie texte inedite ce au cuprins obligatoriu următoarele replici/expresii: Bravos, națiune!, Eu pentru

cine votez?/ Curat murdar/ Certicat medical/ Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm!/ Pozițiune

turmentată/ Mofturi!/ Sfânta Constituțiune/ Cap ai, minte ce-ți mai trebuie?/ A venit căldura, a trecut

durerea.

Premiile au constat în invitații și abonamente la teatru și la manifestările organizate de TDR și BMB,

precum și în prezentarea publicului larg a textelor prin spectacole – lectură/online.

Scopul proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea și încurajarea creativității tinerilor în realizarea unor

texte literare, precum și cunoașterea operei marelui dramaturg Ion Luca Caragiale.

 

SCÂRȚA, SCÂRȚA PE HÂRTIESCÂRȚA, SCÂRȚA PE HÂRTIE
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Evenimentul - Starea învățământului în Municipiului Bucureşti a fost

organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în

data de 11 octombrie și a reprezentat o analiza a stării sistemului de

învățământ preuniversitar din Municipiului Bucureşti. 

Evenimentul a reunit actorii principiali ai sistemului de învățământ, fiind

prezenți reprezentanți ai unităților de învățământ bucureștean, 

 reprezentanți ai Ministerului Educației, reprezentanți ai Primăriei Capitalei

și reprezentanți ai părinților. 

Evenimentul a reprezentat un prilej de promovarea a proiectelor Centrului de

Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS la nivelul unităților

învățământ și lansarea unei invitații speciale de implicare directă în

proiectele și programele din anul 2023. 

 

  STAREA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI 2021-2022 ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTISTAREA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI 2021-2022 ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS în parteneriat cu MindHub a desfășurat ateliere  gratuite de robotică într-o zonă special amenajată

de la Muzeul Copiilor - Aproape de tine din parcul Alexandru I. Cuza. Vizitatorii celui mai interactiv muzeu au avut posibilitatea să treacă și prin această zonă pusă la

dispoziție în regim de gratuitate. 
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Social Media
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           Strategia de comunicare pentru anul 2022 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 în timp real, realizate  de către Serviciul de Relații Publice precum: fotografii,
clipuri, postări pentru fiecare acțiune întreprinsă, materiale grafice de promovare .  
          Începând din luna ianuarie, până în prezent, pagina de Facebook  a avut un
impact de 1.433.946, iar platforma Instagram a fost cea mai urmărită și a acumulat un
impact de peste 2.000.000 prin postări proprii și   postări de tip story. 
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De la an la an, comunitatea de urmăritori de
pe rețeaua de socializare FACEBOOK a
crescut semnificativ cu 13.784 de urmăritori
față de anul 2019.  
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. 

         Pentru toate proiectele si evenimentele organizate, PROEDUS  a acordat atenția mijloacelor
de comunicare orientate spre online, așadar în 2022 pagina de FACEBOOK PROEDUS a ajuns la un
impact de 1.433.946.

Facebook 

2019

489.734 740.074

2020 2021

109.994

Platformă 2022

1.433.946
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Materialele video diseminate în mediul online au avut un impact ascendent față de
anul 2021 cu  40,3 %.
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În anul 2022 pagina de facebook PROEDUS a  fost cu 44,9% mai accesată față de anul 2021.  
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În anul 2022 instrumentul social media cu impactul semnificativ ridicat a  fost platforma
INSTAGRAM, unde  a fost atins numărul de 2.000.000 de distribui, vizualizări și like-uri.
Voluntarii PROEDUS 2.0. au fost principalii ambasadori pe această platformă unde au fost
diseminate informații importante despre proiectele, programele și evenimentele realizate de
către Primăria Municipiului București.  
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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, și internațională
prin peste 300 de apariții la știri, interviuri în locații, reportaje și
articole . 
Evenimentele PROEDUS au apărut pe posturi și website-uri precum:
CNN, PRO TV, Antena 1, Kanal D, Romania TV, Prima TV, Trinitas TV,
Național Tv, Știri pe Surse, Adevarul, Agerpress, Click, Super Bebe,
Virgin Radio, EuropaFm, România  Pozitivă, B365, NewsWeek, Hotnews,
Libertatea, Economia.net, G4Media, Administrație.ro, Ziare.com,
Gândul, Curierul Național, Mediafax, National Geographic România,
Digi24, GSP, Playtech. 
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2022
Fiecare pas contează!
Oricând!


