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Dacă voi nu ați fi existat, eu nu aș fi văzut niciodată partea bună la a fi abandonat. Spun asta
pentru că voi ne oferiți niște oportunități mari pe care un copil dintr-o familie nu le-ar avea.
Cu oameni ca voi, noi avem o viață mai ușoară. - Anton, tânăr din proiectele The Social
Incubator.
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Consiliere vocațională și psihologică,
Educație formală și nonformală,
Mediere pe piața muncii. 

Integritatea;
Profesionalismul;
Dezvoltarea;
Demnitatea;
Dedicarea.

Am pornit la drum cu Asociația The Social Incubator în aprilie 2014 și am știut din start că va fi o bornă
importantă pentru parcursul fiecăruia dintre noi. Cinci prieteni, profesioniști în diferite domenii,
(consultanță de business, antreprenoriat și domeniul bancar) au dat startul Asociației pe care o
cunoaștem în prezent.

CONTEXT
Peste 3.500 de tineri părăsesc sistemul de protecție a copilului în fiecare an. Doar 1 din 40 ajunge să
aibă o ocupație legală. Ce se întâmplă însă cu restul? 
Tinerii singuri pe lume, fără niciun sprijin, ajung în rețelele de trafic de persoane sau să locuiască
direct pe stradă. De opt ani, Asociația The Social Incubator îi susține pe tinerii din sistemul de
protecție a copilului, cu vârste între 16 și 26 de ani, să facă tranziția către viața de adult, într-un mod
care le pune în valoare aptitudinile, le asigură independența și le permite să viseze la un viitor mai bun.

CINE SUNT TINERII NOȘTRI ȘI CUM INTERVENIM 
Peste 30.000 de tineri din medii vulnerabile au participat la proiectele noastre de până acum în 8 ani
de zile. Ariile de intervenție sunt: 

Scopul nostru este în continuare asigurarea și simplificarea tranziției către o viață independentă
pentru beneficiarii care provin din medii vulnerabile. Căutăm întotdeauna soluții sociale inovatoare.
Doar așa ne putem aduce contribuția la rezolvarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii.

Valorile noastre – cele fără de care The Social Incubator nu ar fi ajuns cu mesajul și proiectele la atât
de mulți tineri din medii vulnerabile din România:

Împreună producem schimbarea și construim comunități puternice pentru viitor.
 

DESPRE NOI
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DIN 2014, SUSȚINEM DRUMUL TINERILOR
CĂTRE INDEPENDENȚĂ FINANCIARĂ ȘI
INTEGRARE ÎN SOCIETATE. 
SUNTEM CONSECVENȚI MISIUNII NOASTRE
DE A-I PREGĂTI PENTRU VIAȚA PE CONT
PROPRIU.
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Chiar și noi la The Social Incubator, fără să avem experiență în ajutor umanitar, am primit refugiații la
Isaccea, ne-am parteneriat cu alți colegi din societatea civilă și cu instituțiile ca să găsim și să oferim
soluții rapide și continuăm să ajutăm persoanele din Ucraina care au ales țara noastră ca refugiu să își
găsească puțină liniște și oportunități de integrare și incluziune în comunitatea noastră.
Și toate acestea fără să neglijăm acțiunile și inițiativele pentru tinerii noștri dragi, pentru care luptăm de
atâta vreme să construim acel viitor pe care îl merită, un viitor în care să fie acceptați și valorizați.
Dar acest greu devine ușor – devine ușor când ne mobilizăm, când nu suntem singuri în lupta noastră, când
suntem ÎMPREUNĂ!

Iar acesta este apelul meu către voi, dragi prieteni – un apel să găsim căi prin care să fim alături cauzelor
în care credem și în perioada care urmează, pentru că nu pare că va fi mai ușor.
Noi, la The Social Incubator, vrem să continuăm munca pe care o ducem în beneficiul tinerilor care provin
din medii vulnerabile, în special acei tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, fără nicio șansă
de viitor. Vrem să construim noi inițiative, vrem să ajungem în mai multe județe decât am fost până acum,
vrem să ne concentrăm pe educație și transformarea mediului educațional, dar și pe educarea pieței forței
de muncă, unde să integrăm tineri și adulți astfel încât ei să devină independenți și persoane de bază din
cadrul societății noastre.
Vrem să fiți alături de noi, pentru că noi depindem de voi. Pentru că viitorul celor care au nevoie de șanse,
depinde și de voi. 

Noi vom face tot ce ne stă în putință să le fim alături tuturor celor ce au nevoie de ajutor. Suntem
consecvenți misiunii noastre de a schimba, puțin câte puțin, realitatea pe care o vrem schimbată. În 2022 și
în anii ce vor urma.

Adriana Preda, Director Executiv Asociația The Social Incubator

Finalul de an înseamnă pentru mine un moment de reflecție, în
cadrul căruia caut (și găsesc) toate motivele de recunoștință și
bucurie, dar și reiau situațiile mai puțin bune pe care le transform
în lecții și oportunități de învățare, astfel încât anul care vine să fie
mai bun.
Și pentru că ultimii 8 ani de zile pentru mine au însemnat în mare
parte munca mea de la Asociația The Social Incubator, mă bucur
de tot ce am făcut împreună cu echipa mea minunată și mă
pregătesc pentru planurile și dorințele pe care le avem.
 
2022 a fost un an greu pentru toți, dar în special pentru noi și
colegii noștri din domeniul social – dar a fost o ocazie să vă arătăm
forța și puterea incredibile pe care le avem și cum societatea se
poate baza pe noi în orice context.

2022 PENTRU ASOCIAȚIA 
THE SOCIAL INCUBATOR
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ECHIPA
Membri fondatori

Ionuț Pascu
președinte&membru fondator

Ines Popa
vicepreședinte&membru fondator

Alina Munteanu
membru fondator

Larisa Calru
membru fondator

Paul Dudău
membru fondator

Management

Adriana Preda
Director Executiv &

  Membru titular în Consiliul Director

Mihaela Bolohan
Director Operațional

Ana Dubău-Ivancic
Director Financiar

Proiecte

Adriana Nețoiu
Coordonator proiect

Alexandra Crăița
Coordonator proiect

Alina Stochiță
Coordonator proiect

Andreea Stancu
Coordonator proiect

Laurenția Mereuță
Coordonator proiect

Mihnea Anțilă
Coordonator proiect

Mădălina Vieru
Coordonator proiect

Ruxandra Burcescu
Coordonator proiect

Valentin Dimitriu
Coordonator proiect
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Comunitate

Alexandra Tabă
Asistent social

Ana Andronic
Psihoterapeut, trainer

Aniela Firulovic
Psihoterapeut, trainer

Bianca Carabineru
Specialist Integrare

Cristiana Popescu
Coordonator Voluntari

Dora Peter
Asistent proiect

Cristina Neagoe
Asistent proiect

Eliza Rusnac
Asistent social

Ina Hliboceanu
Specialist integrare

Mădălina Constantin
Specialist integrare

Nicoleta Arghiloiu
Specialist juridic

Olivia Comorașu
Specialist integrare

Robert Gomboș
Specialist integrare

Sorin Șega
Coordonator formare

Tudor Mureșanu
Coordonator comunitate tineri

Comunicare&Fundraising

Violeta Marian
Coordonator  departament

Alexandra Dragomir
Specialist Relații Publice

Denisa Agafiței
Specialist Social Media

RetușArt - întreprindere socială

Alexandra Cârtog
Coordonator  departament

Alexandra Ciobanu
Specialist Comunicare

Ecaterina Grigore
Croitor

În 2022, în echipa Arhitecților de Fapte Bune au fost și Andrea Bartha, Cristina Nedelcu,
Cristina Ghiță, Sergiu Vlăsceanu, Daniel Constantin, Ioana Cherciu. 
Le mulțumim tuturor pentru implicare! 7



VOLUNTARIAT ÎN 2022

 576 de voluntari 
implicați în 14 proiecte

 
 30 de discuții de cunoaștere (individuale și de grup)
pentru voluntarii care au acceptat să devină mentori

și meditatori 
 

peste 30 de sesiuni de lucru (individuale și de grup) cu
mentori și meditatori și suport constant pe tot

parcursul anului 

La The Social Incubator, când vorbim despre voluntari, vorbim despre
dedicare și energie pură. În fiecare an, ne concentrăm cu toții eforturile în

jurul aceluiași scop, acela de a ajuta la schimbarea drumului în viață a unor
tineri care nu au fost atât de norocoși de la început.

Voluntari, oameni de bine, #ArhitectideFapteBune, orice etichetă ați purta,
vă mulțumim că ne sunteți alături în misiunea noastră de a le găsi un loc în
societate tinerilor din medii vulnerabile! Împreună cu voi ne este mai ușor,

iar binele pe care-l facem în lume are un impact mai mare. 
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PROIECTE ȘI PROGRAME DERULATE ÎN 2022



Tineri de Viitor, programul principal al Asociației, susține tinerii instituționalizați, NEETS & proveniți
din medii vulnerabile cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani în procesul de integrare socio-profesională,
printr-o gamă de intervenții personalizate menite să-i îndrume nu doar către un loc de muncă, ci către
un parcurs profesional care să le asigure independența pe termen lung.

Programul principal asigură consiliere vocațională, consiliere psihologică, mentorat, sprijin în găsirea unui
spațiu locativ, sprijin în găsirea unui job, precum și vizite exploratorii, medierea relației cu angajatorii.
Tinerii mai pot primi și ajutor specific, cum ar fi donații de alimente, haine și sprijin în probleme medicale.
Din punct de vedere educațional, programul oferă ateliere de educație non-formală pe diverse teme și
meditații.

Echipa de proiect
106 tineri instituționalizați ajutați;
86 de evaluări inițiale pentru noi tineri de viitor intrați
în program;
16 intervenții personalizate (medicale, chirie, sprijin
financiar, hrană etc);
35 de sesiuni de consiliere vocațională și orientare în
carieră;
48 de sesiuni de consiliere profesională (angajare,
continuarea studiilor etc);
135 de sedințe de consiliere psihologică individuală;
peste 500 de ore de meditații;
168 de sesiuni de mentorat;
alte activități cu și pentru tineri (vizite exploratorii,
ateliere, activități de recreere și socializare etc);
Am dotat o școală din mediul rural din județul Alba cu
40 de scaune și 40 de bănci;
facilitarea unei tabere la munte în zona Bran-Moieciu
pentru 12 tineri timp de 2 zile împreună cu angajații
Peterka Parteners;
sprijin financiar pentru 7 tineri sub formă voucher
Emag din partea angajaților Amber.

Cifre relevante

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Tineri de Viitor

Andreea Stancu, coordonator program
Ina Hliboceanu, asistent social
Adriana Nețoiu, Olivia Comorașu, Robert
Gomboș, specialiști integrare
Alina Stochița, Sergiu Vlăsceanu,
Mădălina Constantin, consilieri vocaționali
Aniela Firulovic, Ana Maria Andronic,
psihoterapeuți
Tudor Mureșanu, manager comunitate
Cristiana Popescu, coordonator voluntari
Violeta Marian, manager comunicare
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Prin “Tineri de Viitor”, am reușit să susținem noul program vocațional al asociației “Incubatorul de
Artă”. Inițiat de colegul nostru Tudor Mureșanu și dezvoltat acum sub umbrela asociației, scopul final
al Incubatorului de Artă este integrarea socio-profesională a tinerilor din medii vulnerabile. Pasiunile
tinerilor sunt primul punct de plecare pentru a ajunge la destinația finală: o viață demnă și
independentă.

Testimoniale tineri

"Incubatorul de artă" pentru mine unul este o ușurare sufletească - pot face ceea ce iubesc de când mă
știu, într-un mediu mai safe ca până acum. Apoi a însemnat că am putut să dau rezultate.  
Este vorba de artă. Arta este pentru suflet și arta este singurul lucru care rămâne pentru mine. Este
istoria, prezentul și viitorul nostru, iar eu unul pentru asta trăiesc. 
Oli, tânăr din program

Faptul ca fac parte din program înseamnă foarte mult pentru mine. În spatele meu au stat oameni care m-
au susținut și cu ajutorul lor am reușit să îmi transform ceea ce până atunci era hobby în job. Cred că
acesta este un lucru mare, deoarece este destul de complicat să îți câștigi existența făcând ceea ce îți
place. Bursa pe care am primit-o îmi este de mare ajutor în dezvoltarea carierei mele ca artist. 
Maria, tânără din program

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Tineri de Viitor
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Plan de Viață

Plan de Viață își propune să normalizeze situația tinerilor instituționalizați în cadrul societății și să
elimine discriminarea care planează asupra lor. 

Obiectivul informal al programului este ca atunci când întâlnim un tânăr care a crescut într-un centru
de plasament, să îl privim ca pe un om obișnuit. În loc să-i întoarcem spatele, să ne deschidem inima.
În loc să-l evităm, să fim curioși să-i aflăm povestea.
Programul selectează 30 de tineri cărora le asigură pentru o perioadă de 6 luni o locuință, asistența
necesară administrării acesteia, participarea la sesiuni de consiliere vocațională și psihologică, la
workshop-uri pe diverse teme, sprijin în vederea continuării studiilor, a găsirii unui job și susținere
psiho-emoțională. Toate acestea cu scopul de a face tranziția spre viața independentă, într-o manieră
în care să-și valorifice potențialul și să dobândească deprinderile necesare acesteia.

15 vizite exploratorii care ușurează procesul
de angajare și le arată cum funcționează o
companie/afacere;
O serie de alte activități: discuții de grup pe
teme de interes, activități recreative, filmări,
excursii etc.

147 Sesiuni de consiliere psihologică;
55 sesiuni de consiliere vocațională;
30 sesiuni de educație financiară;
33 sesiuni de consiliere educațională;
76 sesiuni de integrare pe piața muncii.

Sesiuni individuale:

Alina Stochița, manager proiect 
Robert Gomboș, specialist Integrare
Alexandra Tabă, asistent social
Mădălina Constantin, Sergiu Vlăsceanu,
consilieri vocaționali
Ana Maria Andronic, Aniela Firulovic,
psihoterapeuți
Sorin Șega, manger proiect digital
Și 10 colaboratori, psihologi și alți
specialiști

19 tineri intrați în program;
Peste 350 sesiuni individuale de consiliere:
vocațională, psihologică, educațională,
integrare pe piața muncii și educație
financiară;
503 sesiuni individuale de asistență socială
și suport psiho-emoțional;
12 ateliere pe teme diverse: relații
interumane, creșterea încrederii în sine,
responsabilizare, angajabilitate,
empowerment etc;

Cifre relevante
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Plan de Viață

Judit Toto
Judit are în prezent 20 ani și încă de la vârsta de 5 ani a făcut parte din
sistemul de protecție al copilului. Chiar dacă a trecut prin situații foarte
grele de-a lungul anilor, Judit este o tânără puternică și hotărâtă să își
depășească condiția actuală, dorind foarte mult să le fie alături tinerilor ce
trec prin situații similare. Visului lui Judit: „Sā devin asistentā socialā și sā
lucrez la un ONG sau la Protecția Copilului, pentru a oferi ajutorul meu
tinerilor și copiilor abandonați.”

Laura Stoica
Laura are 23 de ani și a intrat în sistemul de protecție al copilului de la
naștere. Consideră că a avut norocul să ajungă la un centru de plasament
administrat de o fundație, unde a mers la școală și a putut beneficia de
multe activități ce au ajutat-o să se dezvolte. După ce a ieșit din sistem a
reușit să se descurce să își plătească chiria doar pentru câteva luni, când a
aflat de proiect deja nu mai avea unde locui și își ținea lucrurile la actualul
loc de muncă. În timpul liber Laura practică diverse sporturi, fotbal, tenis,
ping-pong și îți dorește ca anul viitor să obțină diploma de bacalaureat și
să dea la facultatea de sport. Visul Laurei: să aibă o familie.

Anton Bangaci
Anton este din județul Galați și are vârsta de 21 de ani. A intrat în
sistemul de protecție pe când avea doar 1 an. A locuit în asistență
maternală până la vârsta de 14 ani, iar apoi în diverse centre și
apartamente sociale. Din păcate a renunțat la școală în clasa a XI-a din
cauza bullying-ului, însă acum a decis să își continue studiile. În prezent
urmează cursuri pentru a obține permisul de conducere și face pași în
îndeplinirea visului său: „Îmi doresc să am o carieră de succes.”

Tineri din proiect

Testimoniale tineri

Sunt foarte recunoscător că mă aflu în proiectul
"Plan de Viață". De când am intrat în acest proiect,
am simțit o mare căldură datorită oamenilor din jurul
meu. Pe mine m-a ajutat să îmi dau seama cine sunt
ca persoană și care este vocația mea, am descoperit
în mine latura artistică și am început să prind mai
multă încredere în forțele mele. Le mulțumesc
enorm de mult lui Robert și Alinei pentru toate orele
petrecute cu mine. 
Plan de Viață pentru mine înseamnă proiectul care
m-a readus la viață, proiectul care mi-a deschis noi
uși spre succes, proiectul care a devenit familia mea,
proiectul prin care ajungi să vezi că există și oameni
cărora le pasă de tine. Sunt profund recunoscător
pentru șansa oferită și pentru alegerea mea de a
intra în proiect. 
Anton

Am venit în proiect în luna aprilie, anul ăsta, au
trecut câteva luni până am reușit să mă
acomodez cu schimbările. Este o diferență
destul de mare între locul de unde am venit și
locul unde am ajuns și locuiesc acum.
O viață echilibrată începe cu îngrijirea nevoilor
și toate acestea au fost acoperite de asociație.
Aveam nevoie de un loc unde să stau, de plata
facturilor, de alimente, pastile și nu în ultimul
rând de cineva care să îmi răspundă la toate
întrebările.
Cu siguranță am luat o decizie bună, proiectul
mă ajută foarte mult.
Constantin
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Pentru mine Plan de Viață este o experiență
frumoasă, în care am întâlnit persoane noi și unde
mă simt ca într-o familie. Aici am reușit să mă
dezvolt personal, acum fiind o persoană mai
deschisă. Totodată, am putut să ajut la rândul meu
alți tineri, făcând voluntariat la diverse evenimente.
Îmi doresc ca după terminarea proiectului să rămân
în continuare în cadrul asociației.
Laura Stoica

Întâlnirea mea cu echipa Social Incubator a fost una
foarte bunā. Până acum nu am cunoscut oameni atât
de buni și sufletiști cum sunt ei. Pentru mine
proiectul a fost foarte de folos. Am reușit sā mā
cunosc mai bine, sā am mai multă rābdare fațā de
mine și fațā de ceilalți, am învāțat cā doar cu
rābdare și comportament frumos reușim orice în
viațā, cā doar cu pași mici putem orice. Am reușit sā
înțeleg niște lucruri foarte importante cum ar fi cā
doar o viațā avem și ea este foarte importantā
oricum ar fi, pentru cā întodeauna existā o rezolvare
pentru orice. Eu mā bucur foarte mult cā i-am gāsit
pe acești oameni care sunt lângā mine și pe care mă
pot baza pe oricând. 
Judit Toto

Testimoniale echipă

Plan de Viață ne arată în fiecare an că tinerii care
ajung la noi neîncrezători, temători de ce se va
întâmpla cu ei pe viitor, de cele mai multe ori fără
locuri de muncă sau studii finalizate, după doar
câteva luni încep ușor, ușor să își conștientizeze
adevăratul potențial și să înceapă să facă pași spre
a avea un viitor așa cum și-l doresc. Intervențiile
individualizate le oferă suportul necesar pentru a
putea avea mai multă încredere că vor reuși. Ei știu
că de acum înainte vor fi niște oameni alături de ei și
îi vor susține, chiar dacă se vor mai „împiedica” din
când în când, pe drumul lung ce îl au de parcurs. 
Alina Stochița

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Plan de Viață

Testimonial angajator

Despre Iancu? E simplu! Un băiat care-și dorește să
muncească și să învețe într-un domeniu vizual,
creativ, dar care inevitabil este aglomerat și cu
multe informații și aptitudini tehnice. Nu e o treabă
ușoară, deci nu există o abordare facilă. Cu răbdare
atât din partea lui, dar și din partea noastră, eu sunt
convins că această relație profesională va duce
către o direcție care să-l ajute să-și construiască o
carieră în domeniu. Pare dispus să învețe și
acumulează într-un ritm absolut normal, cam tot ce
a experimentat în primele luni la noi.
Dan Samoilă
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | La TINEri este Puterea

La TINEri este Puterea este un program local,
desfășurat în România ca parte a inițiativei
#YOUthEmpowered, lansată de Grupul Coca-Cola
HBC cu obiectivul de a crește șansele tinerilor cu
vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, din categoria
NEET (Not Employed, in Education or Training) de a
deveni activi pe piața muncii.

Mihaela Bolohan, manager proiect. 
Sorin Șega, coordonator formare,
formator.
Tudor Mureșanu, Ana-Maria Andronic,
Robert Gomboș, formatori.
Alina Stochița, Sergiu Vlăsceanu,
consilieri vocaționali, formatori.

peste 7700 de tineri participanți la ateliere,
alături de formatorii programului La TINEri
este Puterea;
213 ateliere de dezvoltare personală
organizate pentru tineri;
27 de formatori activi în reţeaua proiectului; 
162 de cadre didactice implicate;
21 județe acoperite: Alba, Botoșani, București,
Brașov, Brăila, Călărași, Constanța, Cluj, Deva,
Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași,
Ilfov, Prahova, Neamț, Timiș, Tulcea, Vâlcea;
Peste 50 de parteneriate cu instutuții de
învățământ implicate în implementarea
proiectului.

Cifre relevante
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Ce spun tinerii

“Mi-a plăcut faptul că toți am fost implicați în mod egal, fără să ne simțim criticați de ceilalți. Nu aș
schimba nimic la progarm, mi-a plăcut enorm și ar fi minunat să avem astfel de ateliere în fiecare
săptămână. 
Formatorul mi s-a părut foarte implicat, amuzant și carismatic și am fost din pricina asta foarte atentă pe
tot parcursul atelierului. A fost de asemenea și "de gașcă" și foarte kind. Mi-aș dori să avem mai multe
persoane de genul în școală.
Am învățat despre dezvoltare, cum să fiu mai sigură pe mine și mi se pare un atelier foarte folositor
pentru liceeni și sper din suflet să mai fie organizate astfel de activități.”
tânăr din proiect

“De la început am fost foarte încântat de ideea programului. Chiar și acum, după 5 ani, mi-a rămas în cap
o frază „Vestea proastă este că timpul zboară, vestea bună este că tu ești pilotul”. Impactul major a fost
dat de entuziasmul oamenilor care m-au salutat de când am ajuns acolo. M-am simțit important și bine
primit. Este un program care chiar m-a ajutat.”
tânăr din proiect

“Luptele mele au fost interne. Dorința de a ieși din zona de confort, dar și teama de ce se va întâmpla
dacă fac asta. Programul La TINEri este Puterea m-a făcut să am mai multă încredere în mine, să mă
pregătesc pentru ce se va întâmpla după liceu, pentru viață. Nu cred că a lipsit nimic în timpul
programului. Cât despre cum m-am descurcat până la urmă, descoperind faptul că pot avea încredere în
mine, m-am înscris la facultate, între timp am terminat-o, iar acum lucrez ca profesoară la o grădiniță din
Brașov. “
tânăr din proiect

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | La TINEri este Puterea

16



PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Bun în Carieră - Fii aproape supererou

Fii aproape supererou în cariera nucleară - SN Nuclearelectrica, 1 iunie - 31 decembrie 2022 

Asociația The Social Incubator în parteneriat cu SN Nuclearelectrica SA au lansat programul de
orientare vocațională „Fii aproape supererou”, prin intermediul platformei bunincariera.ro:  Cariere
Nuclearelectrica (bunincarieranucleara.ro)

Tinerii liceeni sau studenți care sunt pe cale să-și aleagă parcursul profesional descoperă
oportunitățile oferite de o carieră în domeniul nuclear, cu ajutorul profesioniștilor angajați la CNE
Cernavodă, centrala nucleară care generează 33% din energia electrică curată a țării, și la FCN Pitești,
fabrica unde se produce combustibilul nuclear utilizat în centrală. 

În cadrul acestui proiect, zece profesioniști de top din domeniul energetic nuclear din România le
povestesc tinerilor despre carierele lor de succes în SN Nuclearelectrica, îi sfătuiesc privind alegerea
parcursului educațional și le spun de ce au nevoie pentru succes în viitoarele lor meserii. 
Proiectul a oferit și ateliere de consiliere vocațională cu prezență fizică în Liceul Energetic Constanța
și la Universitatea Ovidius, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, unde peste 100
de elevi și studenți au discutat despre alegerea unui traseu educațional și profesional cu accent pe
oportunitățile oferite chiar în domeniul lor de studiu. 

Pentru a ajunge la cât mai mulți tineri din întreaga țară, proiectul este popularizat prin intermediul unei
campanii digitale de comunicare, cu scopul de a prezenta industria nucleară și joburile pe care le oferă.
Aceasta este axată pe prezentarea angajaților SNN, beneficiile posturilor în sine și impactul pe care
industria îl are în România.
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Bun în Carieră - Fii aproape supererou

100 elevi și studenți au participat la
prezentări live făcute de consilierii
The Social Incubator, profesioniștii
din Nuclearelectrica și invitați
speciali, cum ar fi Eli Neicuț, cel mai
cunoscut Influencer de Fapte Bune
din România;
Campania de comunicare vizează
peste 500.000 de afișări ale
materialelor educative și aproape
10.000 de utilizatori care vor lua
contact cu acestea.

Cifre relevante 

Tinerii din proiect

Platforma online bunincariera.ro
facilitează accesul tinerilor din întreaga
țară la consiliere vocațională și la
povești de succes ale profesioniștilor din
cadrul SNN, unde se face în această
perioadă un schimb de generații și sunt
sau vor fi disponibile în curând zeci de
mii de joburi într-un domeniu de top. 

Testimoniale
Ne-am dorit să ajutăm cât mai mulți tineri din întreaga
țară să pășească cu dreptul la început de drum
profesional, iar parteneriatul cu SN Nuclearelectrica ne
permite să le arătăm acestora că pot face performanță și
în România, pot ajunge profesioniști împliniți, recunoscuți
și respectați la ei în țară, dacă se pregătesc pentru acest
domeniu de top. Mai mult, formatul digital al proiectului
facilitează accesul la informație pentru tinerii din zone
vulnerabile sau defavorizate, care primesc astfel o șansă
în plus pentru realizarea în plan profesional.
Adriana Preda, Director Executiv al Asociaţiei The
Social Incubator.

Elevii și studenții au acum la dispoziţie un instrument
educaţional modern, care îi ajută să descopere meseriile
de viitor din domeniul nuclear şi să facă primii paşi într-o
carieră de succes alături de o companie de top, apreciată
la nivel internațional. Puțini tineri știu că Unitățile 1 si 3
de la CNE Cernavodă se află pe locurile 1 si 3 la nivel
global din peste 440 unități nucleare, în ceea ce privește
performanța și securitatea nucleară, un motiv de mândrie
și o oportunitate de a învăța de la cei mai buni. De
asemenea, avem proiecte de dezvoltare a programului
nuclear românesc care vor fi implementate în următorii 8-
10 ani, și vor dubla capacitatea noastră de producție de
energie curată, din surse nucleare, și vor crea mii de
joburi noi pentru următorii 60 ani. Este un moment foarte
bun pentru tineri să înceapă o carieră în domeniul nuclear
și îi așteptăm să facă parte din nucleul nostru de
excelență

Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica SA.

Valentin Dimitriu, coordonator proiect
Mădălina Constantin, consilier vocațional
Sorin Șega, specialist digital
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Bun în Carieră

Real Grup Invest SA, 1 ianuarie – 31 decembrie 2022

Platforma online bunincariera.ro îmbunătățește
accesul pe piața muncii a tinerilor beneficiari și
permite accelerarea semnificativă a procesului de
descoperire a carierei potrivite. 

Beneficiarii proiectului, susținut de Real Grup
Invest, sunt tineri defavorizați, cu vârsta între 16 și
24 ani, beneficiari ai sistemului de protecție
specială, precum și tineri din categoria NEETs. 

Platforma de consiliere vocațională bunincariera.ro
vine in ajutorul tinerilor care își aleg acum
viitoarele cariere cu teste de orientare
profesională, sesiuni de consiliere și mentorat,
precum și cu detalii despre cele mai interesante
domenii de activitate, care sunt oferite de
profesioniști reputați, online, în format multimedia.

Platforma oferă: 
- teste de autocunoaștere și orientare în carieră,
care oferă rapoarte personalizate 
- ședinte online de interpretare a testelor
disponibile, cu consilieri vocaționali acreditați 
- o bibliotecă de meserii, sub formă de testimoniale
video de la diverși profesioniști 
- ședinte online cu mentori dedicați 
- o secțiune de blog cu articole utile, în vederea
orientarii în carieră
 

Sprijinul oferit de Real Grup Invest a permis unui
număr de peste 12.000 de tineri să acceseze
platforma de consiliere vocațională. Au fost
completate peste 200 de teste vocaționale, iar
beneficiarii au programat pe parcursul anului zeci
de sesiuni de mentorat cu profesioniștii aflați în
exclusivitate pe platforma bunincariera.ro pentru
susținerea tinerilor. 

Valentin Dimitriu, coordonator proiect
Mădălina Constantin, consilier vocațional
Alexandra Cîrtog, asistent de proiect
Sorin Șega, specialist digital

Peste 12.000 de tineri au accesat
platforma bunincariera în 2022;
Peste 200 de teste vocaționale realizate și
zeci de programări pentru sesiuni de
mentorat;
50 de voluntari activi în platformă; 
27 de consilieri vocaționali;
23 de mentori implicație în activități de
mentorat.

Cifre relevante 

Tinerii din proiect

Tineri defavorizați, cu vârsta între 16 și 24 ani, beneficiari ai sistemului de protecție specială, precum și tineri
din categoria NEETs. 
Alte categorii de tineri care provin din medii defavorizate (inclusiv tineri cu vulnerabilități precum tineri din
familii cu venituri reduse, familii mono-parentale, tineri cu părinți plecați în străinătate).
Alături de ei am realizat interviurile necesare pentru a creiona tipologiile (Personas). 
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www.lucrezdinnou.ro este prima platforma online de consiliere și reconversie profesională, menită
să-i ajute pe cei care și-au pierdut locul de muncă în contextul dificil creat de pandemia de Covid-19.

Platforma este definită de șapte
componente esențiale:
Agregatorul de job-uri - integrează șase
portaluri principale, inclusiv portalul Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM). Este singura platformă care
cuprinde oferta de locuri de muncă atât din
spațiul public, cât și din cel privat.
CV-builder - ușor de utilizat și conceput
astfel încât să poată fi completat de
persoane ale căror competenţe digitale nu
sunt foarte avansate.
Teste de orientare profesională, aptitudini și
abilități.

Lecții video susținute de traineri specializați
atât pe probleme de dezvoltare profesională,
cât și pe componenta de dezvoltare personală.
Secțiuni de informații relevante pentru
persoanele care își caută un loc de muncă – o
secțiune de informații utile din punct de
vedere legislativ și o secțiune de blog.
Consilierea telefonică realizată de echipa de
consilieri a Asociației și contactul constant cu
utilizatorii, care ne apelează, până la angajare.
O echipă de consilieri profesionali, specializați
nu doar în medierea relației cu angajatorul, dar
și în componenta de reconversie profesională

Ruxandra Burcescu, manager proiect
Bianca Carabineru, specialist integrare
Cristina Neagoe, creator de conținut
Sorin Șega, specialist digital

65.000 de vizitatori ai site-ului;
949 conturi create;
221 CV-uri create;
10 lecții video cu antreprenori și experți HR în
categoria nouă de "sfaturi de la angajatori";
25 de articole și informații utile ;
4 funcționalități noi ale platformei (acord
pentru intermedierea CV-ului și selectare job
dorit, bază de date cu conturile noi din site la
care se adaugă câmpul cu locul de muncă pe
care îl caută, pagină nouă de parteneri ai
"Lucrez din nou", forum "Lucrez din nou");
5 parteneriate cu companii de HR (Lugera,
Prohuman, Morgansol, ABC Human Capital,
Expert Legislatia Muncii).

Cifre relevante 
Online:
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143 de beneficiari (persoane care au beneficiat de evaluare individuală (identificare reală a
nevoilor, direcționare specifică în funcție de nevoia identificată și problemele întâmpinate);
429 ședințe de consiliere profesională și vocațională;
10 persoane angajate direct;
2 persoane care au beneficiat de suport psihologic; 
21 persoane mediate pe piața muncii. 

Cifre relevante 
Offline

Ce spun beneficiarii

https://www.lucrezdinnou.ro/blog/ce-spun-
oamenii-despre-lucrez-din-nou-adriana-
haragea
https://www.lucrezdinnou.ro/blog/ce-spun-
oamenii-despre-lucrez-din-nou-alexandru-
sorin
https://www.lucrezdinnou.ro/blog/ce-spun-
oamenii-despre-lucrez-din-nou-anca-munta

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Lucrez din Nou
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | ACUM - Alegem Cariere și Urmăm Meserii

- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- Iulie 2022 – Decembrie 2023
- Proiect implementat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Organizațională

Montator rigips  - 40 persoane;
Lucrător comercial - 40 persoane;
Lucrător în structuri pentru construcții  - 40
persoane;
Gestiunea deșeurilor  - 80 persoane;
Frizer  - 40 persoane;
Competențe antreprenoriale - 70 persoane;
Competențe digitale nivel de bază  - 70
persoane.

Proiectul ACUM își propune creșterea ocupării,
precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al
tinerilor NEETs cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidența în regiunea Centru, prin derularea
programelor de mediere pe piața muncii pentru
380 de persoane și derularea următoarelor cursuri
de formare:

Adriana Preda, manager de proiect.
Mihnea Anțilă, coordonator Experți GT.
Alexandra Crăiță, coordonator experți mediere.
Nicoleta Arghiroiu, expert programe promovare.
Georgiana Untea, expert responsabil formare.
Adriana Nețoiu, expert recrutare GT.
Bianca Carabineru, expert recrutare GT.
Tudor Mureșanu, expert recrutare GT.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. – Dezvoltarea competențelor profesionale ale
membrilor grupului țintă. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv, vor fi organizate cursuri de
formare din domeniile: construcții, servicii
comerciale, gestiunea deșeurilor, frizer. Din totalul
de 240 persoane, minim 192 persoane vor primi
certificarea finală.
OS2. – Susținerea antreprenoriatului și a ocupării
pe cont propriu în rândul membrilor grupului țintă.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vor fi
organizate cursurile de formare în domeniul
antreprenoriatului și competențe digitale nivel de
bază. Din totalul de 140 persoane, minim 112
persoane vor primi certificarea finală.
OS3. – Integrarea pe piața muncii a 380 de
persoane prin participarea la programul de
mediere pe piața muncii pe o durată de 24 luni.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, va fi organizat
un program de mediere pe piața muncii la care va
participa întregul grup tintă. În cadrul sesiunilor,
experții responsabili vor identifica angajatori care
sunt interesați de angajarea de personal și vor
prezenta pozițiile deschise participanților (în
funcție de profilul socio-profesional al acestora), în
scopul ocupării acestora.
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Start Major

Ediția III, aprilie – decembrie 2022

Start Major este un program de educație financiară
și pentru carieră care pregătește elevii din
învățământul profesional și tehnic să devină
independenți. Elevii de liceu învață cum să își
gestioneze corect resursele financiare, descoperă
ce roluri profesionale li se potrivesc, cum pot
obține un loc de muncă, dar și cum pot dezvolta o
afacere. 

Programul cuprinde trei module cu temele:
1. Educație financiară 
2. Carieră și angajabilitate 
3. Antreprenoriat -  tabără de antreprenoriat
(offline) care a avut loc în București și alte 6 județe.
La prima ediția a programului, au participat 300 de
elevi din București,la cea de-a doua ediție au
participat peste 1500 de elevi din București și
județele Cluj și Iași, iar la cea de-a treia ediție ne-
am propus să participe peste 2500 de elevi din
București și județele Brașov, Cluj, Constanța, Dolj,
Iași, Timiș. Ne-am depășit indicatorii propuși inițial:
la proiect au participat în final 2906 de elevi.

Laurenția Mariana Mereuță, coordonator proiect
Mihnea Anțilă, coordonator proiect
Dora Peter, asistent proiect, responsabil activități
jud. Brașov
Bianca Carabineru, responsabil activități București și
specialist integrare
Cristiana Popescu, responsabil activități jud.
Constanța și coordonator voluntari
Cristina Neagoe, responsabil activități jud. Dolj
Olivia Comorașu, responsabil activități jud. Cluj și
jud. Iași și specialist integrare
Mădălina Constantin, responsabil activități jud.Timiș
și specialist integrare
Valentin Dimitriu, coordonator comunicare
Alexandra Dragomir, specialist comunicare și grafic
design
Denisa Agafiței, specialist social media
Aniela Firulovic, psihoterapeut și formator
Sorin Șega, formator

Start Major
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2906 elevi au participat la Modulul I – educație
financiară (indicatori inițiali: 2500 elevi);
1182 elevi au participat la Modulul II – carieră și
angajabilitate (indicatori inițiali: 810 elevi);
225 elevi au participat la Modulul III – tabără de
antreprenoriat (indicatori inițiali: 210 elevi);
76 de elevi au participat la Pitch Day;
47 de idei de afaceri prezentate la Pitch Day.

Cifre relevante  

Locul I - 500 euro + mentorat: echipa din jud.
Constanța formată din Câmpeanu Gigel, Epure
Ștefania, Palea Izabela, Vasile Cosmin, Vasile
Ștefania Cristina, Finariu Andrei pentru ideea
de afacere: "Green Farm Energy"-colectarea
gunoiului de grajd pentru a produce și
comercializa diferite tipuri de energie verde" 
Locul II -  400 euro + mentorat: Gorgan Rareș
Ștefan, jud. Brașov pentru ideea de afacere:
"Pro printing, firmă de printare și modelare 3D,
case în miniatură"
Locul III - 300 euro + mentorat: Amarandei
Larisa Iulia, jud. Timiș, pentru ideea de afacere
"Complex de case triunghiulare independente
energetic” 

Câștigătorii Pitch Day
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Construim Destine

CONSTRUIM
DE S T I N E

Construim Destine, un program educațional vocațional de
explorare a opțiunilor de carieră, a avut ca obiectiv integrarea
în societate a 90 de tineri aflați în situații de risc din județele
Neamț, Mehedinți și Mureș, prin implicarea lor în activități
care au vizat orientarea în carieră și identificarea parcursului
profesional, explorarea oportunităților de carieră și creșterea
gradului de angajabilitate.

Tinerii care au luat parte la activitățile din proiect sunt fie
instituționalizați, fie provin din familii cu un nivel scăzut al
veniturilor sau din familii monoparentale. Ei se confruntă în
mod curent cu o serie de aspecte, care îi pot deturna de la un
parcurs profesional și de la o viață independentă, susținută
prin muncă: lipsa unui sprijin real (emoțional și financiar) din
partea familiei sau a tutorelui legal, nivelul scăzut al încrederii
în sine, dificultățile de exprimare, dificultățile de adaptare în
societate, abandonul școlar.

Tinerii au participat la o serie de activități specifice menite să
îi direcționeze către integrarea profesională, alături de
reprezentanții centrelor comerciale: Shopping City Piatra
Neamț, Shopping City Târgu Mureș și Severin Shopping
Center. 
Ei au participat la ateliere de dezvoltare personală în care au
fost abordate teme precum: autocunoaștere și încredere în
sine, lucrul cu ceilalți, leadership bazat pe valori, motivație și
responsabilitate. În proiect a fost incluse un atelier de grup și
sesiuni individuale de consiliere vocațională, vizite exploratorii
la centrele comerciale partenere și o „Zi a Carierei”, în care
profesioniști din domenii diverse au prezentat tinerilor
cerințele și profilurile profesionale pentru joburi din variate
domenii.

 

Laurenția Mariana Mereuță, Mihnea Anțilă, coordonatori
proiect
Tudor Mureșanu, coordonator comunitate tineri
Olivia Comorașu, Mădălina Constantin, specialiști
integrare
Violeta Marian, coordonator Department Comunicare și
Fundraising
Alexandra Dragomir, specialist comunicare
Denisa Agafiței, specialist social media
Aniela Firulovic, psihoterapeut, trainer
Radu Vereș - colaborator local (jud.Mehedinți)
Marius Tăbărean – colaborator local (jud.Mureș)
Mihai Parfeni -colaborator local (jud.Neamț)

90 de tineri participanți la proiect;
9 ateliere de dezvoltare personală offline/în
format fizic (câte 3/județ);
3 ateliere de grup vocaționale;
90 sesiuni individuale de consiliere vocațională; 
3 întâlniri de tip Ziua Carierei; 
9 vizite exploratorii la mall (câte 3/județ);
3 întâlniri celebrare rezultate (câte una în
fiecare județ) și ateliere de creație de globuri
de Crăciun (câte unul în fiecare județ)

Cifre relevante 

Ediția III, aprilie – decembrie 2022
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Cum să fii om mare

Proiectul Cum să fii om mare și-a propus să
ajungă la 150 tineri cu vârste cuprinse între 16 –
26 ani din șase județe (Dolj, Olt, Vaslui, Buzău,
Vrancea, Galați) printr-o serie de ateliere atât
online, cât și față în față pe diverse teme
precum autocunoaștere, gestionarea bugetului,
angajabilitate și cunoașterea profilului
profesional, comunicare și relaționare, menite
să îi ajute pe tineri în viitorul lor personal și
profesional. Pe lângă ateliere, tinerii au avut
ocazia să participe și la sesiuni de mentorat,
consiliere vocațională, meditații etc.

155 de tineri intrați în proiect;
30 de ateliere susținute, atât offline, cât și online/,
150 de profile vocaționale;
41 de tineri ajutați specific (fie meditații, consiliere
vocațională, mentorat).

Cifre relevante 

 
Alexandra Crăiță, coordonator proiect
Alexandra Tabă, specialist integrare tineri
Sorin Șega, Alina Stochița, formatori

Ce spun tinerii din proiect

Pentru mine a fost o experiență nouă,
amuzantă, care m-a ajutat să mă gândesc la
binele meu și să-mi doresc mai mult pentru că
știu că se poate. 
Florentina, tânără din proiect

A fost o experiență unică și foarte foarte
plăcută. M-a ajutat să descopăr anumite
lucruri despre mine. Am învățat cum să-mi
gestionez bugetul, cum să-mi fac un CV și cum
ar trebui să mă comport în cadrul unui interviu
sau la muncă. M-am simțit în largul meu și am
putut scăpa de frica de a vorbi în public. Pe
viitor, aș vrea să dau la facultate. Mi-ar plăcea
foarte mult să lucrez în domeniul “fashion”,
deoarece am o pasiune foarte mare pentru
haine și trenduri, combinații de haine. O să
încerc să-mi găsesc de lucru în acest domeniu. 
Irina, tânără din proiect
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Școala de Rideri

Școala de Rideri susține integrarea socială și
profesională a tinerilor din sistemul de protecție
a copilului din București, facilitând procesul de
tranziție către o viață independentă. Beneficiarii
proiectului au ocazia să încerce meseria de
livrator, cu echipament complet oferit gratuit de
Tazz. 

Tinerii participă la ateliere de consiliere
vocațională, cursuri aplicate de realizare profil
profesional, plan de carieră și educație
financiară, susținute de consilierii The Social
Incubator, precum și la traininguri de
comunicare, comportament în food delivery și
utilizarea aplicației, susținute de reprezentanții
Tazz. 

Ca parte practică din program, tinerii au ieșit pe
teren alături de top rideri Tazz, care le-au
povestit din experiența lor, în timp ce preluau și
livrau împreună o comandă. 

Tinerii interesați să devină rideri primesc
echipamente complete Tazz - bicicletă,
smartphone, cască de protecție, geantă, geacă,
tricou, șapcă, mănuși etc. cursuri de conducere
preventivă a bicicletei și alte beneficii exclusive
pentru viitorii rideri din program.

Proiectul este susținut și de „Fundația Nouă ne
pasă” și Decathlon, care asigură împreună cu
Tazz cele 30 de biciclete oferite gratuit
participanților, precum și de Flip.ro, care a oferit
cele 30 de telefoane necesare. 

Beneficiarii vor participa și la cursuri de
conducere preventivă și siguranță în trafic ale
școlii de biciclete Echiliber.

Proiectul este promovat și de influenceri ca
Aluziva și Ariel Constantinof.

Valentin Dimitriu, coordonator proiect
Eliza Rusnac, asistent social
Mădălina Constantin, consilier vocațional
Aniela Firulovic, consilier psihologic
Tudor Mureșanu, specialist integrare

28 de tineri înscriși în proiect;
3 ateliere de consiliere vocațională;
2 traininguri de specialitate Tazz;
1 curs de specialitate Edu-Bike, cu informații
utile pentru rideri;
7 tineri care au demarat procedurile de
angajare.

Cifre relevante  
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Tinerii din proiect

Florian are 19 ani și vine din sistemul de
protecție a copilului. Are rezultate foarte
bune la școală, unde primește și bursă de
merit, dar vrea să încerce un job de livrator,
în timpul liber, pentru a se auto-susține. A
participat la atelierele și trainingurile
organizate de The Social Incubator și Tazz și
chiar a făcut o probă practică (job
shadowing) de livrare, împreună cu un
angajat Tazz. Se descurcă foarte bine și va
semna anul acesta un contract de
colaborare cu cea mai mare agenție de
livratori din București, pentru a lucra la Tazz.
Prin „Școala de Rideri”, tânărul va primi
gratuit bicicletă, smartphone și tot
echipamentul de care are nevoie pentru a
lucra ca livrator. 

„Școala de Rideri îmi oferă
ajutorul de care am nevoie
pentru a mă angaja, într-o
perioadă grea pentru mine.
Ce voi pune deoparte din
salariu mă va ajuta să am o
bază pentru a pune în
practică alte idei de a face
bani” 
Florian



PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Acasă Regăsit

Prin proiectul Acasă Regăsit Asociația The
Social Incubator și Vola.ro reunesc tinerii
vulnerabili cu părinții plecați la muncă în
străinătate prin facilitarea transportului
pentru 50 de beneficiari. În plus, le oferim
beneficiarilor ajutor psiho-emoțional
specializat și asistență socială dedicată
pentru procesul educațional.

 
Valentin Dimitriu, coordonator proiect.
Eliza Rusnac, asistent social.

50 de cazuri eligibile identificate;
12 cazuri soluționate;
17 beneficiari care au călătorit până la
sfârșitul anului, pentru reunirea familiilor
separate de migrația economică.

Cifre relevante 

Beneficiarii din proiect
Până acum am luat bilete de avion pentru 16
persoane și cu ajutorul lor, 12 familii s-au
reunit de Sărbători. 
Aeroporturile de pe care au plecat sau vor
pleca beneficiarii: București, Timișoara,
Suceava, Charleroi, Luton, Viena, Eindhoven,
Bologna, Bergamo, Dortmund, Gatwick,
Aarhus

Au fost împreună de Crăciun și de Anul Nou, iar pe
15 ianuarie el se va întoarce la muncă, tot prin
intermediul programului Acasă Regăsit. „Bucuria
revederii cu familia a fost nemărginită, după lunile
petrecute departe de ele. Uimirea și fericirea pură
a copiilor nu se poate descrie în cuvinte. Vă
mulțumim!”

Primul zbor din România 
peste hotare de 1 Decembrie.

Georgiana are 19 ani și este studentă în anul I la
Facultatea de Drept. Părinții ei sunt plecați la
muncă în Italia, de când era mică. Prin intermediul
Acasă Regăsit, tânăra a reușit să ajungă la părinții
ei chiar de 1 Decembrie. Avionul ei a decolat cu
întârziere din Suceava, din cauza condițiilor meteo,
dar totul s-a terminat cu bine și ne-a scris când a
ajuns acasă. „Țin să vă mulțumesc din suflet pentru
această minuntă ocazie de a mă revedea cu cei
dragi! A fost o experiență minunată atât pentru
mine, cât si pentru părinții mei!”  

Primul zbor de întoarcere în România. 

Cristi a plecat la muncă în Belgia, iar acasă îl
așteaptă soția și cele două fetițe de 5 și de 2
ani. Prin intermediul Acasă Regăsit, el s-a
îmbarcat pe 28 noiembrie din Bruxelles, de
pe aeroportul Charleroi, într-un avion care l-a
adus la București, la familia aflată la aproape
1800 de km depărtare. Cristi a reușit astfel
să-și îmbrățișeze fetițele și soția de 1
Decembrie. 
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ZIUA V – Voluntari pentru viitor încurajează
oamenii de bine de la BRD să se înscrie în
programele The Social Incubator, în calitate
de mentori, meditatori și speakeri la Hobby
Night. 
Peste 100 de voluntari din toată țara s-au
înscris în proiect și au ales să contribuie la
educația și dezvoltarea tinerilor cu vârste
între 16 și 26 de ani din medii vulnerabile. O
parte dintre ei au ales să ofere meditații la
diverse materii și chiar să îi ajute pe tineri să
promoveze Bacalaureatul. 
Alți voluntari au ales să devină mentori și,
indiferent de distanță, au creat relații în
mediul on-line, i-au încurajat pe tineri și chiar
au devenit prieteni.
În evenimentele Hobby Night, voluntarii au
discutat cu tinerii subiecte diverse: de la
muzică la cățăratul pe munte, au povestit
despre pasiunile lor: fotografie, înot, ciclism,
și au susținut ateliere de dezvoltare personală
cu subiecte interesante și diverse

Andrea Bartha, coordonator proiect
Cristiana Popescu, coordonator voluntari
Adriana Nețoiu, specialist integrare

50 de beneficiari; 
50 de evaluări inițiale;
50 de sesiuni de consiliere
personală/evaluare psihologică;
50 de sesiuni de evaluare a
aptitudinilor/competențelor și de profil
profesional, plan de carieră și obiective
profesionale pe termen scurt/mediu/lung;
15 sesiuni de grup pentru Creare CV, profil
pe job portals, căutare joburi, mediere
locuri de muncă/oportunități educaționale
cu parteneri economici/ angajatori/instituții
publice/școli;
15 sesiuni - formare de tip induction pentru
voluntari care participă în proiect (seara
carierei, mentorat, meditații) și sesiunile de
speed-meeting cu tinerii; 
6 sesiuni - organizarea întâlnirilor de tip
Seara Carierei / Hobby Nights; 
Eveniment „Seara de Crăciun în familia The
Social Incubator” 
Cadouri pentru 100 de tineri din București și
din țară, pentru care familia înseamnă
colegii din centre si oamenii care cred in ei;
O excursie la munte. 

Cifre relevante
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Proiectul Reconnect presupune digitalizarea
incluzivă pentru vârstnici și tineri din medii
dezavantajate și face parte din efortul
internațional de a conecta grupurile vulnerabile
prin tehnologie.
Conectarea a 80 de tineri cu 80 de vârstnici din
București-Ilfov, Galați-Brăila, Constanța și
Prahova. 
Scopul proiectului este de a crește nivelul de
digitalizare în rândul persoanelor din medii
vulnerabile și de a reduce decalajul digital în
grupul de vârstnici și grupul tinerilor prin
promovarea utilizării internetului și dobândirea
de competențe digitale prin diverse activități de
formare/ateliere.

Partener: 
Asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor

80 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 16 și
26 ani, din medii dezavantajate (care
provin din sistemul de protecție al
copilului, din familii monoparentale sau ai
căror părinți lucrează în străinătate, din
familii sărace);
80 de vârstnici din medii vulnerabile
(singuri, fără rude sau cu probleme de
sănătate care îi fac să fie dependenți)

La proiect participă:

160 de beneficiari să utilizeze tablete și să
aibă acces la tehnologie și internet;
Cel puțin 80 de persoane vârstnice își vor
dezvolta competențele digitale;
Cel puțin 80 de tineri vor fi sprijiniți și
consiliați pentru a-și dezvolta
competențele și abilitățile de viață;
Vor fi organizate cel puțin 7 sesiuni de
instruire – Train of Trainers – pentru tineri;
Vor fi organizate cel puțin 12 ateliere de
educație digitală pentru vârstnici ținute de
tineri, atât în format fizic, cât și în online;
Vor fi organizate cel puțin 12 ateliere
tematice și sesiuni de socializare pentru
beneficiarii proiectului – tineri și vârstnici;
Vor avea loc cel puțin 480 de întâlniri de 1
la 1 (câte 6 întâlniri pentru fiecare cuplu
tânăr–vârstnic).

Cifre relevante 

“Un proiect unic pentru asociația noastră, în
care vom reuni vârstnici și tineri prin activități
de socializare și digitalizare. Sunt
entuziasmată și abia aștept să văd relațiile de
prietenie pe care le vor forma.”
Andreea Stancu
coordonatorul proiectului.

Andreea Stancu, coordonator de proiect
Ina Hliboceanu, specialist integrare
Ana-Maria Dubău, responsabil financiar
Alexandra Dragomir, specialist comunicare și grafic
designer
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RR€€SPONSSPONSABILABIL
ResponsABIL este un proiect educațional,
dedicat dezvoltării independenței și
responsabilității financiare, sub forma unei
competiții interactive cu provocări, premii și
surprize pentru tineri, care va contribui la
deprinderea abilităților de independență
financiară, într-un mod dinamic, distractiv și
educativ, prin metode non-formale.  

Madalina Vieru, Andreea Stancu,
coordonatori proiect 
Ina Hliboceanu, Madalina Constantin,
specialiști integrare
Tudor Mureșanu, Sergiu Vlăsceanu,
Madalina Constantin, formatori

65 de tineri din județele Prahova și Dâmbovița
sprijiniți în cadrul proiectului (30 tineri/județ)
10 ateliere de educație financiară și educație
antreprenorială;
10 provocări financiare;
16 tineri susținuți în integrarea socio-
profesională, prin intervenție personalizată în
funcție de nevoile identificate (intermediere pe
piața muncii, consiliere vocațională individuală)
minimum 80% dintre beneficiarii proiectului au
participat la ateliere de dezvoltare personală și
profesională;
minimum 50% dintre beneficiarii proiectului au
acum deprinderi de obiceiuri sănătoase de
independență financiară (cont de economisire,
analiza motivației achizițiilor - nevoie/dorință,
evitarea datoriilor);
minimum 20% dintre beneficiarii proiectului au
avut sprijin personalizat de integrare socio-
profesională (de ex: consiliere vocațională,
redactare CV, participare la interviuri de
angajare, sprijin în adaptarea la locul de
muncă).

Cifre relevante 

Tinerii din proiect

Tineri cu vârste cuprinse între 16 – 24 de
ani, din județele Prahova și Dâmbovița,
aflați în situații de risc precum: sistemul de
protecție a copilului (centre de
plasament/apartamente sociale/asistență
maternală), familii monoparentale, familii
sărace, tineri aflați în risc de exploatare
prin muncă, abandon școlar, grad scăzut de
promovabilitate la școală. 
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Testimoniale

“Pentru mine participarea la activitățile din proiectul Responsabil a fost ceva wow, m-am simțit foarte
bine alături de cei de la Asociație dar și colegii mei. M-am descoperit pe mine ca om și am învățat să fac
ce îmi place, să spun mereu ce îmi doresc și să gestionez banii. După prima întâlnire, mi-am dat seama că
va fi un proiect foarte frumos, alături de oameni minunați. Și vreau să le mulțumesc din suflet celor trei
doamne cu suflet minunat care te ajută să te cunoști pe tine, să știi ce îți place să faci, ce job ai vrea să ai.
Îmi doresc să particip din nou în următorul proiect alături de The Social Incubator”, 
Natașa B, tânără din proiect.

“Activitățile proiectului Responsabil au fost unele interactive ce oferă informații esențiale pentru toți. Am
învățat cum să gestionez banii și cum să investesc cu cap. Întâlnirea cu Asociația The Social Incubator a
fost una prielnică pentru mine și m-a ajutat să mă dezvolt pe plan economic. Pe viitor voi vrea sa folosesc
aceste informații pentru a îmi întreține familia și pentru un trai echilibrat.” 
Mario M, tânăr participant

“Am învățat că e bine să ții de bani cât mai mult și că e bine să investesc. Și ca planuri de viitor vreau să
urmez facultatea de management și marketing, să îmi deschid propria firmă” 
Andrei R, tânăr participant

“Acest proiect a fost minunat și interesant. Mi-a plăcut foarte foarte mult că am învățat cum sa îmi fac
singur bugetul familiei și să economisesc bani. Am învățat lucruri noi pe care nu le știam. Coordonatorul și
membrii proiectului sunt minunați - le mulțumesc pentru cea ce fac. Am câștigat premiul I, m-am bucurat
foarte tare și sper să mai particip și la alte ateliere în Târgoviște, organizate de Asociația The Social
Incubator. Mi-ar plăcea sa devin voluntar.” 
Răzvan A, tânăr participant

“Proiectul mi se pare important pentru angrenarea tinerilor în realitate, fiind un pas important în
demersul lor de a deveni independenți. Ei au fost ajutați să conștientizeze valoarea banilor, a economisirii
și a investițiilor. Activitățile au fost extrem de aplicate, prin exerciții și s-au desfășurat într-un mod
interactiv. Mi-a facut plăcere să fac parte din implementarea acestui proiect, m-am bucurat de
interacțiunea cu tinerii și am apreciat ideile și implicarea lor. De asemenea, am fost impresionată de
importanța pe care o dau tinerii educației financiare.” 
Ina H, specialist de integrare

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | ResponsABIL
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STARTSTARTSTART
NOWNOWNOW

Start Now își propune să faciliteze accesul
tinerilor și adulților din medii vulnerabile, din
București și Ilfov, la piața locurilor de muncă,
conform profilului vocațional individual.
Sunt susținuți tinerii din medii vulnerabile în
tranziția către o viață independentă și demnă,
care poate fi asigurată prin accesul la un loc
de muncă plătit și la servicii sociale asociate.
În același timp, prin proiect se dezvoltă un
sistem de suport în jurul categoriilor din medii
vulnerabile: consilieri vocaționali, asistenți
sociali și angajatori.

Proiectul este implementat prin:
Sesiuni de informare privind oportunități și
procese de ocupare;
Asistență socială pentru tineri/adulți aflați în
situații de risc;
Crearea unor oportunități de formare,
calificare și practică profesională;
Sesiuni de consiliere în carieră;
Selecție și îndrumare către cursuri de
formare/calificare sau certificare de
competențe;
Vizite exploratorii la angajatori.

 

Andreea Stancu, coordonator proiect
Ina Hliboceanu, asistent social
Mădălina Constantin, specialist integrare,
consilier vocațional
Aniela Firulovic, psihoterapeut
Tudor Mureșanu, Sergiu Vlăsceanu, Sorin
Șega, formatori

133 de tineri și adulți (16-65 ani) participă la
campaniile de informare și conștientizare a
importanței consilierii vocaționale, inclusiv
ședințe de consiliere vocațională;
75 de tineri implicați într-un proces complex de
consiliere vocațională;
91 de sesiuni de consiliere vocațională
individuală livrate;
15 ateliere educaționale susținute pentru
beneficiarii proiectului (pe patru teme de
interes: dezvoltare personală, educație
financiară, digitalizare, securitate);
16 beneficiari integrați pe piața locurilor de
muncă;
45 de sesiuni individuale de consiliere
profesională pentru inserția pe piața muncii a
celor 20 de beneficiari;
4 sesiuni de consiliere vocațională de grup
(aprox. 2 ore/sesiune): abilități transferabile
(soft skills) și abilități specifice, portofoliu de
angajare, strategii în căutarea unui loc de
muncă;
7 instituții partenere în implementarea
proiectului;
5 burse de calificare acordate pentru
beneficiari ai proiectului, pentru dezvoltarea de
competențe profesionale specifice;
35 de beneficiari au documente individuale în
vederea angajării (CV, scrisoare de intenție) și
profil pe site-uri de angajare (Ejobs, bestJobs,
etc);
Sprijin material și/sau financiar pentru 30 de
tineri post-instituționalizați/sau care urmează
să iasă din sistem.

Cifre relevante 
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Tineri și adulți cu vârste între 16-65 ani
din categorii vulnerabile, astfel: 
Tineri din sistemul de protectie al
copilului și post-instituționalizați;
Tineri aflați în situația de risc de sărăcie
și excluziune socială, aflați la a doua
șansă, în risc de abandon școlar, din
familii monoparentale;
Tineri și adulți cu un nivel educațional
redus, greu angajabili.

Tinerii din proiect Testimoniale

“Ei bine, activitățile au fost geniale și din fiecare am
învățat câte ceva util. Am învățat despre afaceri si
cum este să fii avocat, cum este să fii intr-o firmă.
Dacă îți dorești să ajungi într-un anumit punct cu
visul tău, trebuie să depui multă muncă și efort.
Consilierile vocaționale m-au ajutat să realizez că
ceea ce aveam în minte chiar vreau sa fac: respectiv,
asistență socială.”

“Pentru mine participarea la proiectul Start Now a
fost un element nou în viața mea de elevă, ceva
pentru care voi fi foarte recunoscătoare. Am învățat
să am mai multă încredere în mine. Întâlnirea cu
Asociația The Social Incubator a fost un lucru
neașteptat, dar cu adevarat minunat. Ca  meserie, aș
dori să devin asistentă medicală și să urmez o școală
specială pentru asta. Mulțumesc pentru această
oportunitate” 
Leila A, tânără participantă

“Proiectul Start Now a fost relaxant. Pe mine m-a
ajutat să îmi pun alte seturi de întrebări. Și m-a
inspirat să doresc pe viitor să devin echilibrat. Asta
atât cu persoanele din jur, cât și cu evenimentele ce
se petrec zi cu zi. Întâlnirea cu The Social Incubator
a fost ca întotdeauna, plăcută. Doresc să îmi fac un
plan financiar pe care să îl urmez cu o oarecare
strictețe. Să devin din ce în ce mai bun.” 
Adi V, tânăr participant

“Un proiect super fain, cu tineri curioși și implicați,
foarte participativi la discuțiile din cadrul atelierelor.
Mi-a plăcut foarte mult că au fost deschiși sa
discute despre bullying-ul online, fake news,
securitatea în mediul online, subiecte atât de
delicate. Abia aștept următoarea ediție”, 
Sorin Șega, formator
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InnoMate este un proiect de antreprenoriat
pentru tinerii din medii defavorizate. Anul
acesta a avut loc cea de-a doua ediție a
proiectului.

Mădălina Condrea - Coordonator proiect
Ana Dubău - Expert financiar
Dora Peter - Asistent proiect

204 tineri aflați în situații de vulnerabilitate;
5 licee;
20 de cadre didactice;
60 sesiuni de consiliere vocațională de grup; 
600 sesiuni de consiliere vocațională
individuală;
60 de ateliere de antreprenoriat, pe modelul
InnoKit;
35 de voluntari.

Cifre relevante 

Ce spun tinerii din proiect

”Am învățat că pot interacționa cu oameni nu
doar prin telefon, ci și privindu-ne ochi în ochi.”

“Am descoperit că am înclinație pentru toate
lucrurile care necesită tehnică și multă
migăleală.”

“Am înțeles că fiecare om are ideile lui și că
trebuie să le pună în practică în așa fel încât
să îi reușească.”

“Mi-a plăcut foarte mult să gândesc împreună
cu echipa mea o idee bună de afacere, iar la
competiția finală am fost surprinsă în mod
plăcut de ideile adversarilor mei.”

”Am descoperit că mă pot descurca în orice
situație.”
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DIGITAL  SHIFT

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Digital Shift

Tinerii din sistemul de protecție a copilului și
din liceele cu promovabilitate scăzută la BAC
se confruntă cu probleme de integrare pe
piața muncii. Scopul proiectului Digital Shift,
ținând cont și de aria în care își desfășoară
activitatea finanțatorul, a fost să dezvoltăm cu
tinerii, prin ateliere, competențe digitale
variante, care să-i ajute să identifice eventuale
oportunități în carieră, și nu numai. 

Temele atelierelor au fost: 
Securitate în mediul online, On-line
trafficking, Online bullying și fake news,
Smart use of technology (from a psy point of
view), Social media at its best, Marketing
online. 

De asemenea, proiectul a avut o componentă
de mentorat, în care tinerii au avut mentori din
echipa HP.

 

Andreea Bartha - Coordonator proiect
Sorin Șega - Coordonator formare 
Sergiu Vlăsceanu, Mihnea Anțilă, Eli Neicuț,
Ana-Maria Andronic, Ștefan Coman,
formatori

236 participanți;
12 ateliere și întâlniri de mentorat.

Cifre relevante

Ce spun tinerii din proiect

“A fost o experiență foarte plăcută, în care
am cunoscut oameni deschiși și foarte de
treabă. Am învățat să comunic deschis și să
îmi pun nevoile pe primul loc. Întâlnirea cu
membrii a fost una plăcută, pe care aș
repeta-o oricând. Pe viitor, aș dori sa înțeleg
ce mă pasionează cel mai tare și să îmi fac o
carieră frumoasă în acel domeniu, deoarece
încă nu știu cu exactitate ce vreau să fac.”

“A fost o experiență super placută și
interesantă, mi-a plăcut enorm să cunosc
oameni și să ascult și părerile altora. Am
învățat să mă pun pe mine pe primul loc și să
îmi controlez emoțiile. Vreau să urmez
facultatea de medicină veterinară și să îmi
deschid un cabinet al meu.”
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Proiectul Pregătiți pentru Viață și-a propus
dezvoltarea profesională a 50 de tineri
instituționalizați, printr-un proces de
dobândire de abilități și competențe necesare
pentru accederea către independența
personală și financiară. Prin organizarea a
două tabere de dezvoltare personală și
vocațională s-a urmărit valorificarea
parcursului educațional și potențialul propriu
al fiecărui beneficiar.

Mihnea Anțilă, coordonator proiect
Alexandra Crăiță, asistent de proiect
Bianca Carabineru, consilier
vocațional/specialist integrare.
Tudor Mureșanu, Robert Gomboș, Dora
Peter, Alexandra Crăiță, Cristiana Popescu,
Bianca Carabineru, facilitatori
Mihaela Bolohan, Alina Stochița,Tudor
Mureșanu , Sorin Șega, Ana Andronic,
Sergiu Vlăsceanu, formatori

50 de participanți la cele două tabere din 8
județe;
7 voluntari implicați în activitățile din cadrul
taberei (traininguri, simulare interviuri etc.);
Peste 100 de sesiuni individuale de consiliere
vocațională și orientare profesională.

Cifre relevante 

Profile tineri

Raluca G, Vaslui, 18 ani. Încă de la intrarea în
proiect, ne-a povestit despre interesul ei pentru
atelierele noastre și partea de consiliere
vocațională, acesta fiind și motivul pentru care
și-a dorit să vină în tabără. Era elevă în clasa a
XII-a, la profilul științe sociale, și își dorea să
devină asistent social. Între timp, în urma
sesiunilor de consiliere vocațională din cadrul
proiectului, a decis să dea admitere la doua
facultăți, Inginerie și Asistență Socială. Cu multă
muncă, a intrat la ambele, însă a ales să urmeze
Facultatea de Inginerie. 
Așadar, cu multă muncă, dar și cu ghidaj din
partea specialistilor din cadrul proiectului, R.G
este studentă la Facultatea de Inginerie
Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din
Iași în prezent, în anul I, dar își dorește foarte
mult să acceseze și cursuri pentru dezvoltare
personală.
Este pasionată de psihologie, și tot ceea ce ține
de latura umană, îi stârnește interesul și dorința
să descopere cât mai mult. Ca personalitate,
este foarte concentrată pe obiective, ambițioasă,
și organizată, dar în același timp, empatică, caldă
și răbdătoare.

Tudor, 18 ani, Buzău. A învățat în tabără despre
comunicare și gestionarea banilor. Crede că ceea
ce a învățat aici îl va duce pe un drum drept în
viață, fără denivelări. Își dorește ca pe viitor să își
creeze propriul lanț de restaurante și să devină
psiholog.

Andreea, 20 ani, Roșiori. A rămas din tabără cu
amintiri, le va povesti și celorlalți din Roșiori cum
a fost. A învățat cum să-și facă un CV, a fost o
experiență frumoasă și inedită pentru că nu mai
participase la o astfel de tabără. Planuri de viitor:
să-și întemeieze o familie și să-și ia un job, fie
hair stylist, fie bucătar. O atrag ambele domenii.
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CONTROL

Rațiunea din spatele proiectului CONTROL a
fost aceea că tinerii din sistemul de protecție
sunt printre cele mai vulnerabile persoane
atunci când vine vorba despre traficul de
persoane. Prin urmare, focusul proiectului a
fost pe realizarea de ateliere împotriva
traficului de persoane. Tinerilor li s-au
prezentat metodele de racolare, modul în care
traficanții acționează, feluri în care pot să se
protejeze pe ei sau cei apropiați pentru a nu
ajunge în astfel de situații, cum să reacționeze
dacă totuși ajung victime, dar și cum să
acționeze dacă o altă persoană este pusă într-
o astfel de situație. 
Pentru a veni în sprijinul tinerilor și a preveni
intrarea în potențiale situații de trafic de
persoane, prin intermediul proiectului au fost
realizate și sesiuni de consiliere vocațională și
orientare profesională. 
Mai mult decât atât, le-am facilitat accesul la
o serie de meserii cu scopul de a le lărgi
interesele profesionale. Astfel, am organizat
sesiuni de mentorat împreună cu voluntarii din
cadrul LexisNexis și Elsevier.

Mihnea Anțilă, coordonator proiect
Ștefan Coman, formator ateliere anti-trafic
de persoane
Bianca Carabineru, specialist
integrare/consiliere vocațională

Peste 300 de tineri au participat la atelierele
împotriva traficului de persoane;
Peste 150 de sesiuni individuale de consiliere
vocațională și orientare profesională;
10 mentori cu meserii diferite din cadrul
LexisNexis și Elsevier.

Cifre relevante 

Profile tineri

Roxana D este o tânără carismatică,
descurcăreață și muncitoare. Dorește să urmeze
un master în Inginerie Chimică, deoarece în
prezent, urmează Facultatea de Inginerie
Chimică și Protecția Mediului din Iasi.
Visul ei este să se angajeze după finalizarea
studiilor, într-o fabrică din România, bineînteles,
ca inginer chimist. A beneficiat de ateliere pe
tema traficului de persoane, dar și de ședințe de
consiliere vocațională, în urma cărora și-a stabilit
obiectivul de a introduce cititul constant în viața
sa, pentru că își dorește să se dezvolte pe cât
mai multe planuri. 
În prezent, cu ajutorul unui plan de acțiune lucrat
împreuna în cadrul sesiunilor de consiliere,
Roxana consideră că și-a atins obiectivul. Se
pregătește pentru admiterea la master și
așteaptă propuneri de noi proiecte din cadrul
Asociației The Social Incubator, pentru că i-au
fost de mare ajutor toate interacțiunile cu
echipa.

39

Echipa de proiect



PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Merseria mea, viitorul meu

Finanțat prin intermediul apelului
Conectare.Dezvoltare.Acces dezvoltat de
Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile în parteneriat cu ENEL România
15 septembrie 2022 – 14 septembrie 2023,
în derulare.

Meseria mea, Viitorul meu este un proiect de
integrare socială și profesională a tinerilor
meseriași care provin din medii vulnerabile și
răspunde atât componentei educaționale (prin
facilitarea accesului la programe de educație
formală și non-formală), cât și componentei de
angajabilitate, prin oferirea de soluții inovative
pentru dobândirea de abilități și competențe,
oferirea de contexte de învățare și creșterea
gradului de angajabilitate pe termen lung. 

Acest lucru este realizat  prin crearea unui
proces individualizat pentru fiecare beneficiar
în trei direcții:
1.Educație formală și non-formală; 
2. Dezvoltare personală și profesională; 
3. Sprijin în angajare.

Andreea Stancu, coordonator program
Adriana Nețoiu, Olivia Comorașu, specialiști
integrare
Alina Stochița, Mădălina Constantin,
consilieri vocațional
Aniela Firulovic, psihoterapeut

60 de tineri susținuți în procesul de integrare;
3 județe – Brașov, Covasna, Constanța;
6 ateliere organizate;
15 cursuri de formare acreditate;
3 întâlniri de networking (câte una în fiecare
județ).

Cifre relevante 

Profilul tinerilor  

Tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de
protecție și au nevoie de orientare și susținere
pentru a-și începe viața pe cont propriu, tineri aflați
în situații de risc din licee și școli cu profil tehnic.
Sunt vizați tinerii din categorii vulnerabile pentru că
ei se confruntă cu dificultăți mai mari în a accesa
piața locurilor de muncă. Pentru ei, dobândirea
independenței timpurii este o condiție de a depăși
situațiile de risc.
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Peste 1000 de refugiați ajutați cel puțin o
dată cu unul dintre serviciile menționate;
Peste 150 de voluntari implicați;
6 centre de refugiați din București sprijinite
pe termen lung: Școala 6, Centru Dinicu
Golescu, SNSPA, Brătianu, Unirea, Centrul
Anghel Saligny.

Proiectul Împreună pentru Ucraina s-a născut ca
răspuns imediat pentru nevoia stringentă de a-i
ajuta pe refugiații ucraineni ajunși în România ca
urmare a pornirii războiului de la graniță. 
Proiectul a adus împreună mai mulți oameni de
bine care au contribuit activ la ajutarea
refugiaților.

Înainte de concretizarea acestui proiect, echipa
The Social Incubator s-a implicat punctual în
medierea de resurse între refugiați și
colaboratorii noștri, care au dorit să se implice.

Am fost la graniță, am ajutat la amenajarea
primelor spații pentru refugiați în centrele din
București, Sectorul 1, am furnizat alimente și
cartele telefonice. 

Direcțiile de acțiune au fost: 
1) oferirea de suport imediat refugiaților prin
oferirea de produse alimentare de bază și
produse de igienă, consiliere și mediere pe piața
muncii din România, suport logistic pentru
educația tinerilor și copiilor, acces la servicii
medicale și medicamente;
2) Dotarea și renovarea centrelor pentru
asiguraea unui minim de confort refugiaților
care au rămas pe termen lung în aceste centre.

Finanțatori:
Fundația Comunitară București: martie - aprilie,
iunie - iulie 2022
Care International: aprilie-decembrie 2022.
HP: iunie 2022 - martie 2023
Mercy Corps: iulie - noiembrie 2022

Cifre relevante 

ÎMPREUNĂ PENTRU UCRAINA

Adriana Nețoiu, coordonator proiect
Andrea Bartha, coordonator comunitate
Ana Dubău, manager financiar
Olivia Comorașu, asistent de proiect și
specialist integrare 
Ina Hliboceanu, specialist integrare
Carolina Șalaru, traducător
Izaura Dryma, specialist suport emoțional și
traducator 
Corina Belu, profesor limba română și engleză

asigurăm nevoile de integrare socială:
cazare, suport emoțional, suport în
continuarea educației, activități recreative,
cursuri de limba română și engleză
asigurăm nevoile  de integrare
profesională: asistență și mediere pe piața
muncii.

Cu ajutorul Fundației Comunitare București:
martie - aprilie, iunie - iulie 2022) am reușit să:
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Furnizare lunară a unor produse
în valoare de 60.000 lei în medie
în 6 centre;
2 centre amenajate: SNSPA și
Brătianu;
Asigurare nevoilor de bază a
refugiaților: furnizare produse
alimentare și de igienă, și
contextual, a unor
medicamente, lunar, în 6 centre
inițial, apoi în 5;
47 de tablete oferite copiilor
ucrainieni pentru a-și putea
continua educația;
10 refugiați au fost ajutați să își
poată continua drumul către
familiile lor din diferite țări;
700 de refugiați din 6 centre au
beneficiat de produse igienice
și medicale;
Dotarea centrelor cu
echipamente: aere condiționate,
produse de mobilier;
18 persoane au fost mediate pe
piața muncii.

685 de kituri de alimente și
igienă furnizate;
24 sesiuni de suport
emoțional;
Peste 120 de sesiuni
recreative realizate de
voluntari recrutați din
rândul refugiaților;
Furnizarea kiturilor de
igienă, alimente și
îmbrăcăminte;
Servicii de suport
emoțional;
Activități recreative cu
refugiații din centre, cu
sprijinul voluntarilor;
Amenajarea spațiilor de
cazare, furnizarea kiturilor
de rechizite și tablete
pentru sprijinirea educației
copiilor refugiaților;
Servicii de integrare
profesională: asistență și
mediere pe piața muncii.

15 specialiști și 11 voluntari
care activează în centrele de
refugiați participanți la
sesiuni de formare în
problematica refugiaților;
Peste 100 kituri rechizite
furnizate;
40 tablete pentru școala
online;
150 de medieri pe piața
muncii;
Peste 30 de angajări 
1 târg vocațional cu
participare a 87 de refugiați, 
Activități recreative: Therme
(de 2 ori) și Divertiland, meci
de fotbal amical România –
Cehia, activități cu ocazia zilei
de 1 iunie;
Peste 20 de femei au primit
servicii de înfrumusețare;
Servicii de integrare socială:
support emoțional, activități
recreative, cursuri de limba
română.
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Testimonialele refugiaților

”Din cauza ostilităților din Ucraina, mulți oameni
au fost nevoiți să-și părăsească întreaga istorie de
viață și să înceapă de la zero pentru a trăi într-un
mod nou. Fiecare persoană este traumatizată și
este greu din punct de vedere moral pentru toată
lumea să se stabilizeze din cauza stresului. Pentru
că nu au imigrat de bunăvoie, ci au făcut-o doar
pentru a rămâne în viață. Contingentul este în
mare parte feminin, dar există și bărbați. Unii s-au
instalat deja în locuri de muncă, dar munca lor a
fost pur și simplu folosită și încărcată mult mai
mult decât a celorlalți angajați. De asemenea, s-
au confruntat cu discriminare. Ar fi foarte bine ca
angajatorul să țină cont de starea de spirit și să le
fie loiali ucrainenilor, să le ofere o legătură caldă
cu colegii lor. De asta au nevoie acum.
Nu fac față discriminării și înțeleg că există
oameni care înțeleg și acceptă durerea ta. Acești
oameni sunt foarte muncitori, onești, amabili și
cultivați. Dacă văd aceeași atitudine, vor da în
schimb de două ori mai mult.” 
Izaura Dryma

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Împreună pentru Ucraina

"Faptul că îmi ajut și compatrioții mă ajută să
atenuez efectele războiului asupra mea"
(supraveghetor de copii ucraineni într-un centru
de zi)

"Sunt foarte recunoscătoare pentru că primesc
servicii medicale, deoarece medicul vine aici în
fiecare săptămână. Nu mă așteptam să mi se
cumpere toate medicamentele de care am nevoie." 
Olga Rudakova, centrul Brătianu

"Vă mulțumesc că v-ați ocupat și de acest aspect.
Faptul că copilul meu va putea să ia lecții online
pe tabletă, astfel încât să nu piardă complet
contactul cu școala, înseamnă foarte mult. Nu
pierde contactul cu școala și are ceva de făcut în
timpul liber."
S.R., tatăl unui copil care a primit o tabletă

"Nu aveți idee ce povară ne-ați luat de pe umeri!
Oamenii nu se mai implică atât de mult ca înainte,
dar voi încă ne susțineți. Bugetul SNSPA nu mai
poate suporta costurile pentru asigurarea unor
condiții de trai decente pentru spațiile de
refugiați. Saltelele, neoanele și unele instalații
sanitare au fost înlocuite. De asemenea, am
zugrăvit unele locuri, unde spațiul se deteriorase
din cauza traficului mare de refugiați de la
început."
Maxim Nucă, coordonatorul centrului SNSPA
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Future Acceleration Program UiPath

Ateliere – Realizarea unei serii de ateliere
cu 11 tematici diferite: încredere în sine,
angajabilitate, leadership, gestionarea
emoțiilor, motivație, rezolvare de probleme
etc.
Evaluare psihologică - Întâlniri individuale
ce au surprins funcționarea generală a
tinerilor și aspecte de îmbunătățit, în urma
cărora s-au făcut recomandări specifice de
dezvoltare personală. 
Consiliere Vocațională – Realizarea unor
sesiuni individuale, în urma cătora tinerii au
identificat ce direcție profesională sau
educațională vor urma pe viitor, au învățat
cum să ia decizii și și-au definit un plan de
carieră.

Programul educațional Future Acceleration s-
a adresat unui număr de 35 de elevi, ce
urmează studiile claselor a IX –a și a X-a, din
București, Cluj, Galați și Vaslui. Ei au trecut
printr-un program complex de dezvoltare
profesională și personală:

Adriana Preda, coordonator proiect
Ana Maria Andronic, Francisca Conovici,
psihologi
Alina Stochița, Sergiu Vlăsceanu, Adriana
Nețoiu, consilieri vocaționali
Ana Maria Andronic, Alina Stochița, Adriana
Nețoiu, Tudor Mureșanu, Mihnea Anțilă,
Sorin Șega, Alina Handra, Mihaela Bolohan,
facilitatori

35 tineri din 4 județe intrați în program;
26 de ateliere pe teme de dezvoltare personală
și profesională;
33 de întâlniri individuale de evaluare
psihologică;
95 de sesiuni individuale de consiliere
vocațională.

Cifre relevante 

Testimoniale echipă
Am îndrumat 12 tineri în procesul de cunoaștere a
intereselor lor profesionale și a descoperirii căilor
prin care pot urma o carieră în domeniul
profesional ales. Tinerii au fost în mare parte
receptivi și s-au aratat interesați de metodele
folosite. Unii dintre ei, mi-au mărturisit că le este
mult mai ușor dupa sesiunile de consiliere
vocațională să își atingă scopurile, având
cunoștințe despre pașii pe care trebuie să-i
urmeze. Faptul că la traseul educațional și
profesional s-a adăugat și un orizont de timp, le-a
dat o imagine mai clară despre ce, cum și când
trebuie făcut pentru a urma o carieră în domeniul
de interes. 
Adriana

Am lucrat cu tineri liceeni faini. Unii mai
introvertiți, alții mai extrovertiți, unii care deja
aveau în minte alegeri pentru drumul lor
profesional, unii care nu aveau, unii care au ales
ceva potrivit cu profilul lor vocațional, alții care au
ales meserii mai puțin potrivite înainte să vorbim.
Ariile lor de interes au fost foarte diferite: IT,
inginerie, gaming, comerț, editare foto-video,
cosmetică etc. Visurile și personalitățile lor au
fost foarte diverse, lucru care m-a făcut să
apreciez și mai mult diferențele dintre noi toți și
să fiu recunoscător că pentru fiecare tânăr există
întotdeauna una sau mai multe căi potrivite. Cred
că prin ședințele noastre de consiliere vocațională
am reușit să le aduc mai multă claritate și
încredere că pot face ceva care să le mărească
șansele pentru un viitor frumos, pentru care
merită să muncească. 
Sergiu
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15 tineri din sistemul de protecție a copilului
din județul Mehedinți, au participat la Tabăra
educațională Generatorii de Bine în perioada
25-29 iulie. Ei au participat la activitățile
prevăzute în cadrul taberei: ateliere de
dezvoltare personală, ateliere de lucru în
echipă și leadership, activități de educație
non-formală.
Tinerii au fost instruiți cu privire la viața pe
cont propriu după ieșirea din sistem (ex: prin
atelierele tematice susținute în cadrul acestei
tabere), dezvoltare personală și creșterea
stimei de sine prin activități practice și
intervenții personalizate (de ex: cățărare în
parcul de aventură). 
A fost identificat un nivel crescut al stimei de
sine din partea beneficiarilor, observată atât
prin prisma comportamentului lor în cadrul
taberei, cât și din testimoniale.
Tinerii și-au făcut un plan individual pentru
ieșirea din sistem, prin care își vor pune în
aplicare abilitățile transferabile dobândite în
tabără. 

Bianca Carabineru, coordonator proiect
Tudor Mureșanu, formator
Alexandra Dragomir, specialist comunicare

15 beneficiari direcți integrați în program; 
10 ateliere de educație non-formală de
autocunoaștere, dezvoltare personală,
planificare financiară, leadership și lucru în
echipă; 
2 ateliere de cunoaștere și relaționare pentru
tinerii din proiect; 
1 tânăr și-a găsit un job la un magazin 
2 tineri se implică în activități post-tabără, mai
exact, au început să cânte într-o trupă de
muzică 

Cifre relevante 

Ce spun tinerii

„Experiența asta pentru mine, dar cred că pentru
noi toți, a însemnat conștientizare. Adică, știam
deja anumite informații doar că felul în care ni s-
au expus în cadrul taberei, ne-a facut să devenim
conștienți” - I.B, beneficiar

„Mi-a plăcut faptul că a fost o combinație de
învățare cu multă distracție. Din anumite ateliere
am reținut multe lucruri noi și sunt foarte
bucuroasă că le-am aflat, mai ales că în curând voi
face 18 ani și voi fi pe picioarele mele. Este o
experiență de neuitat și vă mulțumesc foarte mult
pentru asta!” - T.H, beneficiar
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Good mind, good life

GOOD MINDGOOD MINDGOOD MIND
GOOD LIFEGOOD LIFEGOOD LIFE

Good mind, good life este un proiect destinat
tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 26 de
ani, beneficiari ai serviciilor de integrare socio-
profesională ai asociației The Social Incubator.
Din experiența cu tineri din această categorie
de vârstă, s-a relevat faptul că ei se confruntă
cu diverse probleme emoționale și de
relaționare cu ceilalți. Pentru a-i pregăti
pentru o viață independentă, este necesar să îi
spijinim să dezvolte mecanisme de adaptare la
viața în comunitate și de gestionare de sine în
raport cu ceilalți.
Proiectul susține 10 tineri proveniți din
sistemul instituționalizat de protecție a
copilului (centre rezidențiale, apartamente
sociale, asistență maternală). Ei beneficiază
de servicii individuale și de grup și de
consiliere psihologică. 
Tematicile abordate: creșterea încrederii în
sine, dezvoltarea percepției Eului, înțelegerea
propriilor mecanisme de funcționare, crearea
unui contact mai bun cu realitatea,
gestionarea emoțiilor și a conflictelor.

Ana Maria Andronic, Aniela Firulovic,
coordonatori
Paul Ivan, Vladu Anamaria, Stancu Andreea,
Tiberiu Seeberger, consilieri psihologi
Adriana Nețoiu, specialist integrare

13 tineri beneficiază de consiliere psihologică;
154 de sesiuni de consiliere psihologică; 
60% dintre tineri raportează o evoluție pozitivă
sau că li s-a îmbunătățit starea emoțională;
4 tineri au dezvoltat relații terapeutice
favorabile continuării sesiunilor de consiliere
psihologică.

Cifre relevante 

Testimoniale

“Experiența mea cu Gina e una wooouuu! E super
deschisă, comunicativă, receptivă, are o energie
formidabilă cu care mă înconjoară. Își dorește să
ne ajute pe noi, tinerii, să ne dăm seama cine
suntem, ce potențial avem și că vom reuși. Vorbim
în mare parte despre emoțiile pe care le întâmpin
la locul de muncă, pe stradă, în metrou, la
magazine. Își dorește să ne ajute și să ne facă să
ne înțelegem. Chiar dacă viața nu a fost prea
dreaptă cu noi, sau mai degrabă soarta, doar noi
putem schimba ceva, doar dacă vrem noi și ține de
noi.
Schimbarea este în tine, cum spun eu. Îți trebuie
doar o fracțiune de secundă și un om care să
creadă în tine, iar realitatea devine un fel de
magie, deoarece prin oameni de bine se întâmplă
minunea! Mulțumesc, Gina!” 
tânăr participant

“Da, terapia este locul unde nu trebuie sa pretinzi
ca ești altă persoană și că tu ești un erou. Terapia
este locul unde rănile se vindecă și te cunoști mai
bine. La terapie este vorba doar și doar despre
tine.” 
tânăr participant
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SPORT
pentru TINEri
SPORT
pentru TINEri

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Sport pentru TINEri

Sport Pentru TINEri  a fost un proiect menit să
le arate tinerilor cum pot face mișcare într-un
mod distractiv. Elevii au avut ocazia de a
participa la ateliere de zumba, yoga și nutriție
susținute de traineri profesioniști.

Adriana Preda, coordonator proiect
Alexandra Dragomir, specialist comunicare
Ana Dubău, expert financiar
Dora Peter, asistent de proiect

473 de tineri liceeni implicați în proiect:
31 de ore de ateliere;
6 licee din Sectorul 2 implicate.

Cifre relevante 

Ce spun cei implicați

“A fost o onoare să fac parte din proiect și să
încurajăm tinerii să facă sport. Împreună am
dansat și ne-am distrat pe diverse stiluri de dans.
Tinerii au fost deschiși și curioși, dornici de
mișcare și de ieșirea din zona de comfort.”
Betty, trainer Zumba.

“Am fost tare bucuroasă că am putut să mă
întâlnesc cu atât de mulți adolescenți. Am simțit
din partea lor curiozitate, deschidere și cât de
binevenită le este practica yoga, meditativă”
Mariana Drăgan, trainer yoga
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Sport for Good

Organizat de The Social Incubator, în parteneriat cu Eurosport România și Discovery RISE.

3 zile de turneu, 25 de ore de joc, 106 jucători pentru schimbare

Turneul caritabil „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de Asociația The Social Incubator în parteneriat
cu Eurosport România și Discovery Rise, a reușit să adune donații și sponsorizări în valoare totală de
35.000 de euro. Fondurile sunt destinate sprijinirii tinerilor din medii vulnerabile, în special a celor din
sistemul de protecție a copilului, să își continue studiile, să se integreze în societate și pe piața muncii,
pentru a nu risca să ajungă în rețelele de trafic de persoane sau în alte contexte nefavorabile.
Tabloul de concurs a reunit 106 jucători de tenis, care s-au întrecut în meciuri de simplu (feminin și
masculin) și dublu. Aceștia au fost urmăriți și încurajați de peste 400 de spectatori, în cele trei zile de
turneu.

edițiaediția
20222022
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Și în 2022 bucuria binelui și bucuria sportului s-au întâlnit pe același teren.

Sub umbrela „Sport for Good", The Social Incubator a organizat în parteneriat cu Eurosport România și
Discovery RISE o serie de evenimente sportive care au adunat amatorii de bine și de mișcare. „Tenis
pentru Fapte Bune” și „Fotbal pentru schimbare" au adus împreună oamenii de bine care apreciază
sportul și sunt în liga faptelor bune.
Turneul inedit „Social Financial Trophy" le-a propus jucătorilor de tenis care activează în industria
financiară să susțină economia socială și antreprenoriatul social.



8 Ambasadori: Cosmin Cernat, Vasile Maftei,
Cristian Mîndru, Monica Roșu, Constantin
Rudnițchi, Gabriela Ruse, Virgil Stănescu,
Dragoș Suciu;
37 de parteneri, sponsori și susținători:
Partener oficial: Eurosport și Discovery RISE
Sponsori principali: Coca Cola HBC, Decathlon,
Pescariu Sports&SPA, The Gallery, Tenis Club
București
Sponsori: Aston Com, KPMG, Servier Pharma,
Profi, Global Vision, Spornic, Green Future,
CEFIN Trucks, Building Echipament
Parteneri de Fapte Bune: Art2Wear, AST Group,
Băneasa - Antonio di Vaio, Dichis Signature
Events, Fabrica de Daruri, Livrez Dragoste,
Kafune, Robert Patai&band, Velluto
Parteneri Media: Juridice.ro, Life.ro, Phoenix
Media, Spotmedia.ro, Adrenallina.ro
Susținători:AndrewCBE Media, Adrian Cristea
Photography, Diana's Cakes and Candy Bar, Via
Vitticola, FineStore, Franchie's Happy Van,
SamPromo Materiale Promotionale, Serviciul
de ambulanță PrivateMed
5 Invitați de onoare: Horia Brenciu, Cornel Ilie,
Andrei Pavel, Horia Tecău- meciuri
demonstrative Mihaela Buzărnescu -
deschiderea evenimentului

În cifre

PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Sport for Good - Tenis pentru Fapte Bune

140 de sesiuni de consiliere vocațională;
300 de sesiuni de consiliere psihologică;
1500 de ore de meditații oferite tinerilor;
1000 de ore de mentorat oferite tinerilor;
3 vizite exploratorii;
cursuri de profesionalizare (în funcție de
nevoile punctuale și vocația tinerilor);
rechizite;
servicii medicale.

Toate fondurile strânse în cadrul celei de-a treia
ediții Tenis pentru Fapte Bune au fost direcționate
către susținerea programului Tineri de Viitor -
programului principal al Asociației The Social
Incubator, ce își propune prin acțiuni directe și
constante, să sprijine tinerii instituționalizați. 
Suma strânsă va avea un aport important în
atingerea obiectivelor Asociației în 2022. Concret,
vor merge către sprijinirea a 140 de tineri prin:
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Sport for Good

organizat de The Social Incubator și SFA
6-8 mai 2022
2 zile, 12 ore de joc, 16 echipe, 40 de jucători

Social Financial Trophy  este un demers de a crește gradul de conștientizare în domeniul
antreprenoriatului social și al finanțării sociale. Prin implicarea comunității din domeniul financiar-
bancar, ne-am propus să susținem antreprenorii sociali locali să depășească barierele de ordin
financiar și provocările cu care aceștia se confruntă.
Prin atragerea unor resurse în cadrul turneului, Social Finance Association a facilitat accesul la
finanțare pentru antreprenorii sociali, aflați la început de drum. Ei au avut susținerea unui consultant
pentru elaborarea planului de afaceri și aplicarea la instrumente financiare dedicate.

25 iunie 2022
9 ore de joc, 16 echipe, 120 de jucători

Organizat de The Social Incubator, în parteneriat cu Eurosport România și Discovery RISE.

Pe 25 iunie 2022, la Năstase & Marica Sports Club 16 echipe au făcut fapte bune împreună! Echipele
Decathlon, DSV Solutions, ING Bank, Iron Mountain, Keuhne + Nagel, Orange, Playerfy, Raiffeisen
Bank, Rădăcini Auto, Roland Berger, Systematic, Electroniștii, chiar și tinerii The Social Incubator au
jucat pentru schimbare și pentru a susține tinerii instituționalizați din România să aibă acces la
educație, șanse egale pentru un loc de muncă stabil și un viitor mai bun ca adulți.
Fondurile strânse au devenit șanse reale oferite tinerilor în situații de risc pentru a-și construi un viitor
mai bun.
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PROIECTE ȘI PROGRAME ÎN 2022  | Swimathon

Primul meu JOB
- împreună pentru un viitor independent și demn-

SWIMATHON 2022

Proiectul „Primul meu JOB” își propune să le
ofere tinerilor aflați în situații de risc
instrumentele practice necesare pentru a-și
începe viața pe cont propriu. Astfel, ne dorim
să creștem șansele lor de integrare socială
și profesională prin intermediul unui
program complex de formare (ședințe de
consiliere și orientare în carieră, ateliere și
cursuri de educație non-formală și
informală, intermedierea de vizite
exploratorii în companii partenere și
mentorat).
La prima participare la Swimathon București
a asociației, 22 de înotători au ales să înoate
la bazin sau virtual pentru a susține tinerii
aflați în situații de risc.

Andreea Stancu, coordonator proiect
Ina Hliboceanu, specialist integrare
Mădălina Constantin, consilier vocațional

48 de beneficiari direcți;
150 de beneficiarii indirecți;
5 voluntari;
4 activități de grup (2 ateliere de
dezvoltare personală, 1 atelier de tip
Seara Carierei, 1 vizită exploratorie).

Cifre relevante 

Ce spun tinerii

“Am aflat lucruri noi care mă vor ajuta
în viitor. Cel mai tare atelier și felicitări
lui Tudor, chiar este un profesor de
optimism și, în același timp, un profesor
de nimic”, tânăr participant.
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RetușArt este un proiect de antreprenoriat
social înființat de către Asociația The Social
Incubator. Gândit ca o întreprindere socială,
atelierul oferă servicii de croitorie și retuș
pentru publicul larg sau direct la sediul
companiilor (fiind extrem de convenabil
pentru persoanele ocupate). Viziunea în care
credem este că împreună putem realiza
schimbări pozitive asupra modului în care
trăim, ne îmbrăcăm, ne raportăm la industria
fashion și la mediul înconjurător.
Angajamentul nostru pe termen lung este să
transformăm discuțiile despre sustenabilitate
într-un stil de viață. În loc să arunci, alege să
modifici, să repari, să reinventezi piesele
vestimentare și vei descoperi în propriul
șifonier un adevărat cufăr de inspirație.
Misiunea noastră este susținerea tinerilor din
medii vulnerabile, în lupta lor pentru a-și
asigura independența. 
RetușArt direcționează fondurile către
programul principal al asociației “Tineri de
Viitor” care se luptă să aducă bucurie,
speranță și bunăstare în vieților copiilor și
tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție 

Peste 500 de clienți au beneficiat de serviciile
atelierului în 2022

Facebook - 92.4K total
Instagram - 48.7K total

Facebook - 11.2K total
Instagram - 7.8K total

Facebook - 2.500 Followers total, 1.500 in 2022
Instagram - 1600 Followers total, 800 in 2022

Cifre relevante 

Reach în mediul online:

Ne-au vizitat paginile din Social Media:

Comunitatea la final de an: 

Proiecte speciale

- Inițierea în croitorie pentru o tânăra înscrisă în
programele asociației. Timp de 4 săptămâni,
tânăra a colaborat cu doamna croitor Ecaterina
pentru a descoperi meseria de croitor.
- Realizarea Atelierului Mobil pentru companii.
Echipa atelierului vine și preia comenzile de
modificări de haine chiar de la sediu companiilor,
pentru angajații care pot aduce cu ei produsele
ce au nevoie de retus, oferindu-le astfel
confortul de a nu se deplasa până la sediul
nostru. 
- Extinderea colaborărilor cu partenerii din
companii, care au apelat la serviciile RetușArt
pentru realizarea de produse personalizate
pentru angajați și/sau colaboratorii lor. De la
cadouri cu semnificație, la produse precum
portofele personalizate cu logo-ul companiei,
produsele realizate manual, cu mult drag, în
atelierul RetusArt, au ajuns la angajați, parteneri
și clienți. 

52



Proiecte speciale
- Extinderea echipei prin alăturarea unui nou
croitor, ceea ce permite creșterea volumului prin
care putem servi clienții ce au nevoie de servicii
de retus. 
- Realizarea de produse personalizate și
prezența cu un stand amenajat la evenimentele
organizate de Asociația The Social Incubator -
Tenis pentru Fapte Bune și Social Financial
Trophy.
- Livrarea cu succes a 12 proiecte de realizare a
unor ținute speciale, extravagante, croite
integral, conform specificatiei clienților.
- Creșterea diversității de produse în catalogul
anual de Crăciun.

Testimoniale clienți

Serviciile sunt ireproșabile și rezultatele la fel, indiferent de problema pe care trebuie să o rezolvi. Am
dus atât bluze și rochii, cât și ghiozdane, toate ca noi acum. Ca să nu mai vorbim de calitatea oamenilor de
la RetușArt, pentru că toți sunt minunați. 
Nicola

Recomand din inimă! Oamenii sunt calzi, pricepuți și prietenoși. Am reușit să-mi salvez geaca favorită și
chiar arată mai chic acum. Sustenabilitatea e foarte importantă pentru mine, n-am mai făcut clothes
waste.
ANADI

Cu un ochi atent la detalii și la modul în care își tratează cu atenție toți clienții, RetușArt mi-a depășit
așteptările.
Constantin Madalina

Răspuns și servicii foarte prompte, foarte organizați, oameni frumoși și atenți la detalii. Mulțumesc
pentru experiență! 
Ionela M

Servicii foarte bune și atenție la detalii deosebită! Am avut de scurtat o rochie tricotată și doamna de la
RetușArt m-a sfătuit care ar fi cele mai bune opțiuni ca să nu se vadă urât și ca tivul să reziste în timp,
având în vedere că finisarea marginilor la tricotaje e mai delicată. Foarte mulțumită și de rapiditatea cu
care a fost făcut retușul! 
Călina Matei
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RECUNOAȘTERE ÎN 2022

După un an cu multe reușite și provocări, ne
tragem sufletul și învățăm să ne bucurăm de
succes și de recunoșterea eforturilor noastre
în cadrul comunităților de bine.

Fiecare recunoaștere a eforturilor noastre ne
obligă să ne facem treaba și mai bine. Fiecare
premiu ne hrănește ambiția de a avea cât mai
mulți tineri din medii vulnerabile care încep să
viseze la un viitor idependent. 

Anul acesta Adriana Preda a fost gazda Galei
CCIFER în semn de recunoaștere pentru
activitatea asociației noastre. 

Bursa de Bine
a primit  - Premiul III în secțiunea „Incluziune
socială” la Gala Societății Civile 2022

Lucrez din Nou 
a primit Premiul pentru cel mai bun program de CSR
în cadrul Premiilor Piața 2022, Premiul III în
secțiunea „Dezvoltare economică”, precum și
Premiul Special pentru Impact Social la Gala
Societății Civile
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PARTENERI ÎN 2022
Parteneri proiecte 
AFI Europe & McCann
B2Kapital
BRD Groupe Societe Generale 
Care International
Cefin Trucks
CEZ
Coca-Cola HBC România 
ENEL Romania & Fundatia pentru
Dezvoltarea Societatii Civile
Fundația Comunitară București 
HP România
KRUK România
McCann PR
Mercy Corps
LexisNexis
NEPI Rockcastle
Nestle
Primăria Sectorului 2
Programul Operațional Capital Uman
2014-2020??? (ACUM)
Raiffeisen Bank
Real Grup Invest
Sermedic-Servier Pharma 
Tazz by eMAG
Unicredit Bank
SN Nuclearelectrica
UiPath Foundation
United Way 
Vola.ro & Graffiti PR

Parteneri Tineri de Viitor
Adobe
Ab Initio
Aglio Verde
A.T. Kearney Management Consulting
Ab Initio
AIC Service Network SRL (CEFIN)
Active Digital SRL
Artaflorilor
Autologistic
BEST VET Company
Best Image SRL - Cadoul Special
CEZ Romania
Centrul Medical Pentru Sanatate Umana
Data Core Systems
Delta Plus Trading
Dosca Invest
ElSara INST SRL
Eldur Prod RO
Ethos House
Fabrica de Papetarie
Fundatia RADACINI GRUP
Gapminder
Hoba ecologic
Idea Broker Asigurari
Jam Sessions Agency
KBC
Les Zacco
NM Advisory
Peterka Partners & Law
Profillia Infissi
Pro TV SRL
QINVITE INC SRL
Real Grup Invest
Roland Berger
Radco Instalatii SRL
Sodan Comfruct
Soul Vibes
Sparkly Innovation
The Untreasteam Store SRL
Tonka
Tudor YNWA Consulting
Zobols Berg SRL

Parteneri Sport for Good
Eurosport
Discovery RISE
Decathlon
DSV Solutions
Global Vision
Green Future
ING Bank
Iron Mountain
Keuhne + Nagel
KPMG
Orange
Playerfy
Profi 
Raiffeisen Bank
Rădăcini Auto
Roland Berger
Social Finace Association
Systematic

Susținători
Art2Wear
AST Group
Băneasa - Antonio di Vaio
Dichis Signature Events
Fabrica de Daruri
Livrez Dragoste
Kafune
Robert Patai&band
Velluto
Juridice.ro
Life.ro
Phoenix Media
Spotmedia.ro
Adrenallina.ro

Parteneri ONG
Asociația Fă Bine
Asociația Niciodată Singur
Coaliția pentru Voluntariat
Fundația Bethany
Samusocial

Parteneri educaționali
Liceul Tehnologic Turceni, Gorj
Liceul "Breda Buzescu", Berbești
Liceul "Mircea Eliade", Lupeni
Liceul Tehnologic Forestier, Râmnicu
Vâlcea
Liceul Tehnologic Motru
Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”
Bălcești, Vâlcea
Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva
Liceul “Matei Basarab”, Craiova
Colegiul „Spiru Haret”, Ploiești
Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu,
Timișoara
Liceul Tehnologic Energetic „Regele
Ferdinand I”, Timișoara
Școala Profesională Bălțești
Liceul Teoretic “Șerban Vodă”, Slănic
Liceul Tehnologic de Marină Galați
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu“, Galați
Liceul Tehnologic "Gh Ionescu-Sisesti",
Valea Călugărească
Liceul "Constantin Angelescu", Ianca
Liceul Tehnologic "Carol I", Galați
Colegiul Tehnic "Costache Conachi",
Pechea
Colegiul Tehnic Forestier Câmpina
Liceul Tehnologic "Panait Istrati", Brăila
Liceul Tehnologic "Anghel Salgny", Brăila
Colegiul Tehnic "C.D. Nenițescu", Brăila
Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau",
Brăila
Liceul Tehnologic "Grigore Moisil", Brăila
Liceul Tehnologic "Gh.K Constantinescu",
Brăila
Liceul Tehnologic "Teodor Diamant",
Boldești Scăieni
Liceul Tehnologic "Carol I", Plopeni
Colegiul "Nicolae Grigorescu", Câmpina
Colegiul "Mircea Eliade", Galați
Liceul Tehnologic nr. 1, Cudalbi
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena
Doamna", Galați
Colegiul Tehnic Apulum, Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebeș
Liceul Tehnologic Mecanic, Câmpina
Liceul Tehnologic "Elena Caragiani",
Tecuci
Colegiul Tehnic "Petru Poni", Roman
Colegiul Tehnic "Danubiana", Roman
Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret",
Timișoara
Colegiul Tehnic de Turism și Alimentație
"Dumitru Motoc", Galați
Colegiul Tehnic "Miron Costin", Roman
Liceul cu Program Sportiv, Roman
Liceul cu Program Sportiv, Galați
Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”,
București Liceul Tehnologic „Nikola
Tesla”, București Liceul Tehnologic
„Theodor Pallady”, București
Liceul Teoretic „Traian” București
Școala Profesională Specială nr 3,
București
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative
Universitatea Ovidius Constanța
Liceul Energetic Constanța

Colegiul Tehnic de Transporturi Brasov
Colegiul pentru Agricultura si Industrie
Alimentara "Tara Barsei", Prejmer 
Colegiul Tehnic "Simion Mehedinti"
Codlea
Colegiul Tehnic Maria Bailescu 
Colegiul de Servicii in Turism "Napoca"
Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca
Liceul Tehnologic Somes
Colegiul Tehnic de Transporturi
"Transilvania", Cluj Napoca
Colegiul Comercial “Carol I”
Liceul de Marina Constanta 
Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”,
Medgidia
Liceul Tehnologic Topraisar
Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu,
Medgidia
Liceul Energetic Constanta
Liceul “Matei Basarab” Craiova
Liceul Tehnologic "Dimitrie Filisanu",
Filiasi
Liceul Teoretic Amarastii de Jos
Liceul Tehnologic "Horia Vintila"
Segarcea, Dolj
Liceul Teoretic “Adrian Paunescu” Barca,
Dolj 
Liceul Tehnologic "Stefan Milcu" Calafat,
Dolj
Colegiul Economic Gheorghe Chitu
Craiova
Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani
Liceul Tehnologic Economic "Nicolae
Iorga" Pascani
Colegiul tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași
Colegiul Tehnic CF „Unirea” Pașcani
Liceul Tehnologic Economic „Virgil
Madgearu” Iași
Liceul Tehnologic Hârlău, Iași
Liceul Tehnologic "Traian Grozavescu"
Nadrag,Timis
Liceul Tehnologic "Romulus Paraschivoiu”,
Lovrin, Timis
Liceul Tehnologic "Sfantul Nicolae" Deta
Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu”,
Timisoara
Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Lugoj, Timis
Centrul Metropolitan de Educație și
Cultură „Ioan I. Dalles”
Ateneul National din Iasi
Biblioteca Judeteana Constanta
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Braşov 
Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis 
Casa De Cultura Traian Demetrescu
Craiova
Casa de Cultură a Studenţilor " Dumitru
Fărcaş" Cluj Napoca
DGASPC Neamț
DGASC Mehedinți
DGASPC Mures
Shopping City Piatra Neamț
Shopping City Târgu-Mureș
Shopping City Piatra Neamt
DIGITAL NATION HUB din Piatra Neamț
Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta
Turnu Severin
Hotel Continental, Drobeta Turnu Severin
Hotel Concordia, Târgu Mureș
Central Plaza Hotel, Piatra Neamț

Parteneri instituționali 
Autoritatea Națională Pentru Drepturile
Persoanelor Cu Dizabilități, Copii și
Adopții (ANDPDCA) Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM) București Agenția Națională
Împotriva Traficului de Persoane Centru
de Plasament Sfântul Marcellin
Champangnat Coaliția Anti-Sărăcie
Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Inspectoratul Școlar Județean Brașov
Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea
DGASPC Argeș 
DGASPC Bistrița-NăSăud 
DGASPC Brașov 

DGASPC Buzău 
DGASPC Botoșani 
DGASPC Sector 1 București 
DGASPC Sector 2 București 
DGASPC Sector 3 București 
DGASPC Sector 4 București 
DGASPC Sector 5 București 
DGASPC Sector 6 București 
DGASPC Constanța 
DGASPC Covasna 
DGASPC Dâmbovița 
DGASPC Dolj 
DGASPC Galați 
DGASPC Ialomița 
DGASPC Iași 
DGASPC Ilfov 
DGASPC Mehedinți 
DGASPC Neamț 
DGASPC Olt 
DGASPC Prahova 
DGASPC Suceava 
DGASPC Teleorman 
DGASPC Timiș 
DGASPC Vaslui 
DGASPC Vrancea 
Federația Română de Fotbal 
Ministerul Tineretului și Sportului
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http://vola.ro/
https://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-tehnologic-harlau


REZUMAT ACTIVITATE
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VENITURI 

CHELTUIELI 



CUM POȚI AJUTA ȘI TU

Tineri de Viitor, PROGRAMUL PRINCIPAL 
Companiile pot susține “Tineri de Viitor”,
programul principal al asociaței, care acoperă
toate ariile de intervenție pentru tinerii care
provin din medii vulnerabile. Obiectivul principal
este îndrumarea către un loc de muncă și către
un parcurs profesional care să le asigure tinerilor
independența pe termen lung. 

VOLUNTARIAT
MENTORAT, DONEAZĂ ZIUA, 3.5% 
Orice om de bine poate susține individual tinerii
instituționalizați. La The Social Incubator am
depășit de mult 1.000 de voluntari care cu
generozitate fie le împărtășesc tinerilor aspecte
din propria experiență, fie își donează ziua în
fiecare an pentru proiectele noastre, fie aleg să
direcționeze către noi 3.5% din impozitul pe
venitul obținut în anul precedent. 

PROIECTE DEDICATE
Înțelegem că fiecare companie poate avea
obiective specifice de responsabilitate socială.
Împreună putem personaliza un proiect care
poate face societatea în care trăim un loc mai
bun. Avem experiența personalizării și colaborării
în proiecte cu companii locale și internaționale. 

SPORT FOR GOOD
Asocierea cu evenimentele sportive, organizate
de The Social Incubator în scop caritabil, atrage
întotdeauna simpatie și implicarea tuturor.
Companiile pot sponsorizare evenimentele și pot
înscrie echipele proprii în competiție. 
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Rămânem în contact

www.asociatiasocialincubator.org

0790 599 908
office@asociatiasocialincubator.org

https://www.facebook.com/asociatiasocialincubator
https://www.instagram.com/thesocialincubator/
https://www.linkedin.com/company/asociatiathesocialincubator/

