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RAPORT  

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI „DE PROFESIE, OM”  

ÎN ANUL 2019 

 

 

În anul supus raportării, pe lângă numeroase activităţi pentru copii, cursuzri, diverse 

campanii de informare, asociaţia a organizat următoarele evenimente: 

- Strângeri de fonduri pentru 20 de copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin 

organizarea de spectacole caritabile şi completarea formularelor D230 ; 

- Spectacole caritabile “Din suflet, pentru Florentina”, la  sala Europa a Consiliului 

Judeţean Prahova şi la Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti, cu sute de spectatori, contribuind 

cu o mica parte la tratamentul acestei tinere suferinde de o formă gravă de cancer. Din păcate 

aceasta nu a mai putut fi salvată. 

- Spectacol de hip hop la Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti pentru sprijinirea unei 

familii cu mai mulţi copii ce locuiesc într-o singură cameră, pentru extinderea locuinţei; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Ioana Dinu”, la  sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova în parteneriat cu Consiliul Mondial Român, cu peste 200 de spectatori, contribuind cu o 

mica parte la tratamentul acestei doamne  suferinde de cancer. Din fericire, în prezent doamna 

Ioana Dinu este sănătoasă şi ne încântă cu prezenţa la evenimente artistice, fiind o cunoscută 

interpretă de muzică populară. 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Cristina”, la  sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, cu peste 300 de spectatori, contribuind cu o mica parte la tratamentul acestei tinere eleve 

a liceului Toma Socolescu Ploieşti,  suferinde de cancer. Cristina este încă în faza de tratamente şi 

terapii, fiind aproape de însănătoşire, pentru ea, societatea Motormania din Ploieşti donând sume 

foarte importante de bani. 

- Marcarea Zilei Conştientizării Autismului prin activităţi specifice în Parcul Mihai 

Viteazul în colaborare cu Centrul de Servicii Comunitare Sf Andrei Ploieşti şi printr-un spectacol 

organizat la sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, cu peste 300 de spectatori, spectacol cu 

ocazia căruia a fost lansat cel mai grandios proiect al asociaţiei – Centrul Alive din oraşul Băicoi; 

- Totodată, asociaţia a primit o donaţie pentru facilitarea terapiilor de grup ale copiilor cu 

tulburări în dezvoltare din partea domnului primar al oraşului Băicoi, domnul Marius Constantin, 

respectiv un autoturism cu 9 locuri marca Mercedes Vito. 

- Asociaţia noasrtră a participat la o acţiune de donare de jocuri şi jucării organizată de 

Asociaţia Viitorul Tinerilor în oraşul Buşteni. 



- În anul 2019 a fost încheiat un parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, 

asociaţia “De profesie, OM” lansând campania “Omul matur donează sânge”, campanie cu un 

impact extraordinar atât în judeţul Prahova cât şi în restul ţării; 

- De asemenea, cu ocazia “Săptămânii Tineretului” Asociaţia a fost prezentă cu un stand 

în cadrul Consiluiului Judeţean Prahova , unde au fost prezentate acţiunile asociaţiei; 

- Spectacol organizat la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Băicoi; 

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

Prahova, la unul dintre aceste cazuri, societatea WetterBest din Băicoi donând contravaloarea 

întregului acoperiş; 

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

şi concursuri organizate de asociaţii partenere. 

Obiectivul principal al asociaţiei îl constituie construirea unui centru de zi destinat copiilor 

cu tulburări în dezvoltare, în vederea realizării acestuia asociaţia făcând câţiva paşi în acest an. 

Cu ajutorul domnului Marius Constantin, primarul oraşului Băicoi a fost identificat şi 

obţinut un spaţiu de 4000 mp pentru construirea Centrului pentru Copii cu Tulburări în Dezvoltare 

„Alive”. 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. 

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. 

 În prezent, în cadrul asociaţiei sunt înscrişi un număr de 71 de membri, dintre care 42 sunt 

părinţi de copii speciali. În anul 2019 s-au retras din asociaţie 3 membri şi au fost excluşi pentru 

lipsă de implicare şi neplata cotizaţiei 14 membri. Cu toate acestea, faţă de anul 2018 numărul 

membrilor a crescut cu 80 %, de la 40 de membri în 2018. 

 În anul 2019, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproape 200 mii 

lei, cu 70 % mai mult ca în anul anterior, 75 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse 

tulburări în dezvoltare, 20 % către persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 5 % către 

familiile afectate de incendii. 

 Din cotizaţii s-a încasat suma de 3360 lei, rata de încasare a acestora crescând la 60 % 

faţă de 20 % în anul anterior. 

 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, cu Inspectoratul Şcolar, cu Centrul de 

Transfuzie Sanguină Ploieşti. 

 Pentru anul 2020, ne-am propus să încheiem mai multe protocoale de colaborare cu 

instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate. 

 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 


