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În anul supus raportării, deşi contextul pandemiei ne-a limitat acţiunile, am reuşit să 

realizăm următoarele acţiuni: 

- Strângeri de fonduri pentru 50 de copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin 

completarea formularelor D230 ; 

- Spectacol caritabil “Mulţumesc, Iubită mamă”, dedicat Zilei Internaţionale a Femeii şi 

unui caz din oraşul Băicoi, la  sala de evenimente a Casei de Cultură Băicoi, cu sala plină, 

contribuind la achiziţia căruţului Hippo cu o valoare de peste 4000 lei, un căruţ mult mai rezistent 

şi corespunzător vârstei şi stării fizice ale lui Silviu. Silviu este un copil în vârstă de 10 ani, din 

oraşul Băicoi, diagnosticat cu encefalopatie epileptică progresivă, fiind imobilizat la pat de şase 

ani şi jumătate. Silviu este „prizonier în propriul trup”, ceea ce este foarte dureros, cu atât mai mult 

cu cât fratele său geamăn, sănătos, este elev în clasa a III-a şi se poate bucura de frumuseţea 

copilăriei. Deplasarea micuţului Silviu este posibilă doar cu ajutorul unui căruţ special adaptat 

condiţiilor sale de sănătate, cu ajutorul acestuia mama sa putându-l postura corect, fără a-l răni. 

Pentru că Silviu este un luptător şi doreşte să ducă o viaţă cât mai normală, Asociaţia „De profesie, 

OM” a contribuit şi la susţinerea unei părţi a tratamentelor acestuia. 

- Spectacol organizat la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Puchenii Mari, 

pe 27.02.2020, unde bătrânii au primit daruri şi au fost încântaţi de artiştii De profesie, OM; 

- În cadrul parteneriatului cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, asociaţia “De 

profesie, OM” a lansat o nouă campanie “Cofetăria care salvează România” prin care tinerii ce 

ajung la vârsta majoratului sunt încurajaţi să devină donator de sânge, cofetăriile recompensându-

i cu un tort aniversar; 

- Strângerea de fonduri pentru construirea unei camere şi a unei băi pentru o familie din 

comuna Cosminele, judeţul Prahova, societatea Syrano Construct din Băicoi donând materialele 

de construcţie necesare; 

- Cu sprijinul Primăriei Băicoi am desfăşurat şedinţe de terapie 3C într-o sală a Casei de 

Cultură Lilieşti, susţinute în grupe de câte 5 copii, în două serii, de 3 ori pe săptămână. 

- De asemenea copiii doritori au beneficiat şi de şedinţe de hipoterapie combinată cu 3C, 

organizate de domnul psihoterapeut Elias Costin în comuna Lipăneşti, Prahova. 

- Asociaţia Hera Kids Târgovişte a pus la dispoziţie locul de joacă, în mai multe rânduri, 

pentru copiii noştri speciali, aceştia bucurându-se de nenumăratele activităţi recreative, atât din 

spaţiul de joaca interior cât şi din cel exterior. La fiecare acţiune au participat în jur de 15 copii. 



- Club Touche Băicoi a găzduit un spectacol de teatru destinat copiilor speciali la care au 

participat 20 de copii, iar Restaurantul „Oana Fastfood” ne-a pus la dispoziţie o sală în care aceşti 

copii au participat la terapia de socializare organizată de doamna psiholog Alina Paşcanu. 

- Prin asociaţia noastră, societatea OMV Petrom a sprijinit Complexul de Servicii 

Comunitare Sf. Andrei Ploieşti ce găzduieşte peste 50 de copii instituţionalizaţi, cu diferite 

afecţiuni psihice. 

- În anul 2020 asociaţia noastră a sprijinit prin strângeri de fonduri 4 persoane diagnosticate 

cu boli grave, obţinând pentru acestea diverse sponsorizări pentru tratamentele extrem de 

costisitoare. 

- În cadrul proiectului „100 de zile până la Crăciun, 100 de fapte bune pentru 100 de copii 

cu nevoi speciale” asociaţia De profesie, OM în colaborare cu asociaţia Totul e Posibil şi Armata 

Salvării Ploieşti a reuşit să ajungă la peste 100 de copii cu câte un cadou în preajma sărbătorilor, 

constând în jucării, material educative şi dulciuri, iar în unele cazuri îmbrăcăminte / încălţăminte 

de iarnă şi mobilier.  

- Am sprijinit mai multe familii nevoiaşe cu mobilier şi aparatură electrocasnică provenite 

de la familii cu o situaţie mai bună care şi-au  modernizat locuinţele.  

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

organizate de asociaţii partenere. 

Obiectivul principal al asociaţiei îl constituie în continuare construirea unui centru de zi 

destinat copiilor cu tulburări în dezvoltare, centrele de terapie existente nefăcând față numărului 

tot mai mare de copii diagnosticați cu astfel de afecţiuni, iar  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 

52 de părinţi de copii diagnosticaţi cu tulburări în  dezvoltare. 

 Noi ne dorim să înfiinţăm un centru de zi pentru 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. Deja în cadrul asociaţiei sunt înscrişi psihoterapeuţi ABA, 3C, logopezi şi un hipoterapeut 

dornici să vină în sprijinul acestor copii.  

 În prezent, în cadrul asociaţiei sunt înscrişi un număr de 84 de membri, dintre care 52 sunt 

părinţi de copii speciali. În anul 2020 s-au retras din asociaţie 2 membri şi au fost excluşi pentru 

lipsă de implicare şi neplata cotizaţiei 2 membri. Cu toate acestea, faţă de anul 2019 numărul 

membrilor a crescut cu 30 %, de la 71 de membri în 2019. 

 În anul 2020, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproape 400 mii 

lei, cu 50 % mai mult ca în anul anterior, 85 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse 

tulburări în dezvoltare, 10 % către persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 5 % către 

familiile nevoiaşe. 

 Din cotizaţii s-a încasat suma de 4860 lei, rata de încasare a acestora crescând de la 60 % 

în 2019 la 80 % în 2020. 

 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 cum ar fi Hera Kids 

Târgovişte, „Zbenguială cu Pitici Ploieşti”,  Armata Salvării Ploieşti, Totul e Posibil Bucureşti,  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 2021, ne-am propus să dezvoltăm asociaţia prin înfiinţarea de filiale în judeţele 

cu mai mulţi membri şi chiar să deschidem o filială în străinătate, 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 


