
 
 

ASOCIAŢIA „DE PROFESIE, OM” 

CIF 38121816 

Telefon 0785434348 / 0723001348 / 0755056103 

Com. Scorţeni, sat Scorţeni, str. Izvorului, nr. 19 

e-mail: contact@ deprofesieom.ro 

Cont bancar deschis la Banca Transilvania:  

RO84 BTRL RONC RT04 3145 8801 

 

Nr. 135  

Ploieşti, 31.12.2018 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

de la înfiinţare până la sfârşitul anului 2018 

 

Ideea asociaţiei a apărut în toamna anului 2016, odată cu primul eveniment organizat de 

noi - “Din suflet, pentru Bogdan Rujoiu”, pe vremea aceea funcţionând ca filială a Fundaţiei Din 

Suflet, pentru Suflet Bucureşti.  

Bogdan Rujoiu este un tânăr dansator din Prahova, câştigător a numeroase competiţii de 

dans sportiv, pe vremea aceea suferind de osteonecroză la glezna stanga. În prezent este vindecat 

şi participă cu success la competiţiile de dans sportiv. Asociaţia noastră a reuşit să strângă 

aproximativ 1000 euro pentru tratamentul tânărului dansator. 

După un lung proces birocratic, am reuşit să avem asociaţia noastră la sfârşitul lunii  

August 2017, cu sprijinul celor 10 membri fondatori, iar de ziua persoanelor vârstnice (01 Oct 

2017) am avut primul eveniment artistic la Azilul de Bătrâni din satul Mislea dedicat persoanelor 

vârstnice, la fel ca şi următorul eveniment din 14 Decembrie de la Azilul Plopeni, cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă, unde cu ajutorul unor sponsori, asociaţia a reuşit să aducă şi pachete cu 

alimente bătrâneilor, pe lângă momentele artistice. 

În ajun de Crăciun am mers la Valea Plopului, unde am fost aşteptaţi de Părintele Tănase 

şi de cei aproape 400 de copii ai săi, cărora, cu ajutorul unor sponsori şi oameni de bine, le-am dus 

alimente şi îmbrăcăminte, organizând totodată un concert de Crăciun cu colinde pentru aceştia. 

În anul 2017, asociaţia a reuşit să strângă fonduri de aproximativ 1400 lei, acestea fiind 

folosite la achiziţionarea cadoruilor pentru copiii şi bătrânii vizitaţi.  

Anul acesta, pe lângă activităţi pentru copii, cursuri gratuite în domeniul IT, diverse 

campanii de informare, asociaţia a organizat următoarele evenimente: 

- Strângeri de fonduri pentru 4 copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin organizarea 

de spectacole caritabile şi completarea formularelor D230 ; 

- Întâlniri cu copiii la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Iorga” din Ploieşti cu titlul “Creştem 

mari cititori”; 

- Conferinţa „Conectarea cu cei mici prin jocuri și povești”, la Biblioteca Judeţeană 

“Nicolae Iorga” din Ploieşti, ocazie cu care au fost lansate patru cărţi cu poveşti pentru copii scrise 

de Adriana Mitu; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Vlad Constantinescu”, cu peste 300 de spectatori 

în sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, contribuind cu o mica parte la tratamentul acestui 

tânăr elev al Centrului de excelenţă la Fizică, suferind de o formă gravă de cancer limfatic. Din 

păcate acesta nu a mai putut fi salvat. 

- Marcarea Zilei Conştientizării Autismului prin activităţi specifice în Parcul Mihai 

Viteazul şi printr-un spectacol organizat la Filarmonica “Paul Constantinescu”; 



- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Emanuela”, cu peste 250 de spectatori în sala 

Filarmonicii  “Paul Constantinescu”, contribuind cu o mica parte la tratamentul său, aceasta 

suferind de o formă gravă de cancer extins de gradul 4. 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Darius” în sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, organizat în colaborare cu Asociaţia Valex şi Asociaţia „Din suflet, cu dragoste pentru 

copii”; 

- Spectacol caritabil “Bucurie pentru Bunici” organizat la Azilul de Bătrâni din Băicoi; 

- Participarea la Ziua Internaţională a Curăţeniei cu 10 voluntari în parteneriat cu 

Organizaţia “Let’s do it”; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Emanuela” în sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, organizat în colaborare cu Palatul Copiilor Ploieşti. Din păcate, acesta a fost ultimul 

eveniment dedicat Emanuelei. 

- Strângerea de fonduri pentru reconstruirea a două locuinţe afectate de incendii în judeţul 

Prahova; 

- Spectacol cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri a României la  Centrul de 

îngrijire pentru bătrâni Băicoi cu titlul „Sărbătorim Centenarul alături de bunici”; 

- Spectacole organizate pentru copiii din familii defavorizate din Prahova organizate în 

colaborare cu Asociaţia “Armata Salvării” Ploieşti; 

- Spectacole organizate la Centrul de zi Sf. Andrei Ploieşti şi Centrul de Plasament Sf. 

Andrei Ploieşti; 

 De asemenea, asociaţia noastră a participat în calitate de partener la mai multe spectacole 

şi concursuri organizate de asociaţii partenere. 

 În prezent, în cadrul asociaţiei sunt înscrişi un număr de 40 de membri. 

 În anul 2018, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproximativ 116 

mii lei, 73 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse tulburări în dezvoltare, 23 % către 

persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 4 % către familiile afectate de incendii. 

 Din cotizaţii s-a încasat suma de 930 lei, rata de încasare a acestora fiind de numai 20 %. 

 Pentru fiecare caz în parte au fost deschise conturi separate, ponderea cea mai mare a 

veniturilor fiind din virarea celor 2% din impozitul pe venit, prin declaraţiile 230. 

Acţiunile noastre se îndreaptă în principal către: 

- O şansă la o viaţă normală pentru copiii cu dizabilităţi, defavorizaţi ori abandonaţi; 

- Un zâmbet pe chipul unui bătrân internat într-un centru de asistenţă sau rămas singur; 

- Promovarea tinerilor artişti; 

- Educaţie juridică în şcoli şi licee; 

- Asistenţă juridică gratuită pentru persoanele cu venituri foarte mici; 

- Protejarea victimelor violenţei domestice; 

- Adăposturi pentru câinii fără stăpân; 

- Diverse cursuri gratuite pentru persoanele cu venituri foarte mici; 

 



 Avem încheiate parteneriate cu mai multe fundaţii şi asociaţii, cu Filarmonica “Paul 

Constantinescu” Ploieşti, cu Biblioteca Judeţeana “Nicolae Iorga” Ploieşti, cu Complexul de 

Servicii Comunitare Ploieşti din cadrul DGASPC şi cu Inspectoratul Şcolar. 

 Pentru anul 2019, ne-am propus să încheiem mai multe protocoale de colaborare cu 

instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate. 

 De asemenea, obiectivul principal este obţinerea unui spaţiu în Ploieşti sau în imediata 

apropiere a oraşului pentru construirea unui centru de zi destinat copiilor cu tulburări în dezvoltare, 

deoarece, în prezent, centrele de terapie existente nu fac față numărului tot mai mare de copii 

diagnosticați cu astfel de afecţiuni, părinţii fiind nevoiţi să îşi ducă copiii câte două ore în 2, 3 

poate chiar şi 4 centre de terapie. În cadrul asociaţiei sunt în prezent înscrişi 9 părinţi de copii 

diagnosticaţi cu tulburări în  dezvoltare. 

 Noi ne dorim să înfiinţăm un centru de zi pentru aceşti copii, pentru a veni în sprijinul 

părinților acestora, unde copiii vor putea beneficia de terapii comportamentale pentru fiecare 

categorie de tulburare a dezvoltării, educaţie în funcţie de vârstele acestora şi activităţi care să le 

pună în valoare talentul. 

În acest centru vor fi bineveniţi şi copii tipici, care se vor dezvolta în spiritul voluntariatului, 

învăţând de mici cum să-şi ajute aproapele. 

Pe lângă terapiile binecunoscute (ABBA, logopedie, kinetoterapie) dorim să creăm 

condiţiile desfăşurării de şedinţe de muzicoterapie, hipoterapie, hidroterapie, terapie Sun Rise, 3C 

şi chiar Bowen. 

De asemenea, trebuie să ne preocupăm nu numai de prezentul acestor copii ci şi de viitorul 

lor, creând o comunitate pentru ei, în care să înveţe să facă diferite activităţi, să realizeze diverse 

obiecte "hand-made", în care să fie ajutaţi de voluntari pentru a fi utili, reuşind în viitor să se 

autofinanţeze. 

Vom continua să acţionăm pe toate planurile pe care ne-am dezvoltat şi vom încerca să 

răspundem cât mai multor solicitări venite de la persoanele aflate la nevoie. 

Vă mulţumim pentru tot sprijinul oferit. 

 

Preşedintele Asociaţiei „De profesie, OM” 

 

 

Veleat Ionel 


